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دُق  ِّ م دة
ُلمات، وجَعَله سبيًل ُموِصًل إلى  الَحمُد للِه الذي أناَر بالِعلِم الظُّ
لُم على  لُة والسَّ الَجنَّات، ورَفع أهَل الِعلِم العامليَن به َدَرجات، والصَّ
ِد الُمرَسليَن واأَلنبياِء، القائِِل: ))َمن ُيِرِد اللُه به َخيًرا،  إماِم الُعَلماِء وَسيِّ

يِن((. ْهُه في الدِّ ُيفقِّ

ا بعُد: أمَّ

ًة: ِعلَم الِفقِه؛  فإنَّ ِمن أعظِم الُعلوِم التي َينبغي أن ُتوَلى ِعنايًة خاصَّ
ُل ِمن ِخللِه إلى  اللُه ُسبحاَنه وتعالى، وُيتوصَّ ُيعَبُد  ُيعَرُف كيف  إذ به 
َمعرفِة الَحلِل والَحراِم؛ لذا كانْت حاجُة النَّاِس إليه آَكَد ِمن حاَجتِهم 
راِب؛ إذ به َتستقيُم أموُر ِدينهم وُدنياهم، وَيسَعدوَن في  عاِم والشَّ إلى الطَّ

ُأوالهم وُأخراهم.

ومن هذا الُمْنطلق َحَرْصنا على تألِيف كتاٍب يُخصُّ لِباَس المرأِة 
وزيَنَتها، والذي َدعانا إلى ذلك ِعدُة أسباٍب؛ منها:

اهتِماُم اإلسلِم بِلباِس المرأِة اهتِماًما بالًِغا.- 1

ُة هذا الموضوِع في َحياِة النَّاِس َقديًما وحديًثا.- 2 يَّ أهمِّ

ينِة باألخلِق، وعلى َرأِسها ُخلُق - 3 باِس والزِّ ارتِباُط َموضوُع اللِّ
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الَحياِء والُمروءِة.

إفساِد - 4 وسائِِل  أعَظِم  ِمن  َعصِرنا  في  صاَرا  ينَة  والزِّ باَس  اللِّ أنَّ 
والولِع  والَغرِب،  الشرِق  على  الُمسلميَن  انفتاِح  مع  ًة  خاصَّ الَفتياِت، 

الشديِد بَتقليِد كلِّ جديٍد. 

وبهما - 5 غيِرها،  عن  الُمسِلمُة  المرأُة  ُز  تتميَّ ينِة  والزِّ باِس  باللِّ أنَّ 
ُتعَرُف المرأُة الَعفيفُة ِمن َغيِرها.

أنَّ لِباَس المرأِة وِزينَتها ِمن أعظِم األسلحِة التي ُحوِربْت بها - 6
ُة في هذا الَعصِر. اأُلمَّ

وُمواكبُتهنَّ - 7 ينِة،  والزِّ باِس  اللِّ بأحكاِم  النِّساِء  ِمن  كثيٍر  َجهُل 
للجديِد ُدوَن َتحرٍّ أو ُسؤاٍل.

ا - 8 اٍت في باِب لِباِس المرأِة وِزينتِها؛ ممَّ َكثرُة ما طرَأ ِمن ُمستِجدَّ
ِة. رعيَّ ُيحتُِّم على أهِل الِعلِم وَطلبتِه َتأصيَله َوفَق الضوابِط الشَّ

َكثرُة ُسؤال النِّساِء واستِفساِرهنِّ عن َبعِض ما استَجدَّ في ُأموِر - 9
. ِة بِهنَّ ينِة الخاصَّ باِس والزِّ اللِّ

وُكلُّ ما سَبق وَغيُره دعانا إلى االهتماِم بهذا الباِب أكثَر ِمن َغيِره 
ِة  الَمنهجيَّ َوْفَق  ا  َشرعيًّ تأصيًل  بتأصيِله  واالهتماِم  الِفقِه،  أبواِب  ِمن 
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ِة؛  التَّربويَّ التَّوجيهاِت  َبعِض  ِذْكِر  مع  ِة،  الِفقهيَّ الموسوعِة  في  َبعِة  الُمتَّ
َتعليًقا على بعِض المخالفاِت المنتشرِة بيَن المسِلماِت، باإلضافِة إلى 
ُل الُوصوَل إلى المعلومِة؛ ُبغيَة االستفادِة الُمثَلى  عٍة ُتسهِّ َفهارَس ُمتنوِّ

ِمن الِكتاِب.

َنذكُر َعشَر قواعَد َتضبُط  الكتاِب،  َمباحِث هذا  روِع في  الشُّ وَقبَل 
في  ًة  خاصَّ عليها،  ُبنِيْت  التي  وأصوَلها  أحكاَمه،  وُتجلِّي  َمسائَله، 

ِة، وهي َمبثوثٌة في تضاعيف هذا الِكتاِب، وهي: المسائِل الُمستِجدَّ

ينِة َمطلوٌب َشْرًعا.- 1 إظهاُر نَِعِم اللِه في الَملَبِس والزِّ

ما - 2 إالَّ  اإلباحُة،  لِت  التََّجمُّ وأنواِع  الَملبوساِت  في  األصُل 
اِرُع. اسَتْثناه الشَّ

كلُّ ما فيه َضرٌر على اإلنساِن ِمن َملبٍس أو ِزينٍة؛ فإنَّه َمنهيٌّ عنه.- 3

فهو - 4 الُخَيلِء؛  أو  اإلسراِف  َحدِّ  إلى  َخَرَج  ِزينٍة  أو  َملَبٍس  ُكلُّ 
ٌم.   ُمَحرَّ

ا ليس - 5 اِر وِزينتِهم، ممَّ ما شاع َبيَن الُمسِلميَن ِمن َملبوساِت الُكفَّ
ِه، وَيجوُز ُلبُسه. َشبُّ فيه َمحظوٌر َشْرعيٌّ ؛ َيزوُل عنه وْصُف التَّ

جاِل فل َتلَبْسه المرأُة.- 6 ا بالرِّ ما كان ُمخَتصًّ
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ُه بالَحيواناِت َمذموٌم وممنوٌع منه. - 7 التَشبُّ

غيرِة - 8 الصَّ الَفتاِة  َتمكيُن  ينبغي  فل  ِفعُله،  النِّساِء  على  َيحُرُم  ما 
منه. 

تعالى- كالَوشِم- فهو - 9 اللِه  لَخلِق  باٍق  ثابٌِت  َتغييٌر  فيه  ما كان 
ٌم، وما كان غيَر باٍق- كالُكحِل والِحنَّاِء- فهو جائٌِز. ُمحرَّ

ُة إذا كانت للِعلِج أو إلزالِة َعيٍب، فهي - 10 الَعَمليَّاُت الِجراحيَّ
مٌة. ِل فهي ُمحرَّ جائِزٌة، وإذا كانْت للتََّجمُّ

َينَفُعنا،  ما  َمنا  ُيعلِّ وأْن  ِدينِه،  في  َهنا  ُيفقِّ أن  تعالى  اللَه  هذا، ونسأُل 
َمنا، وَنسأُله ُسبحاَنه أن َينَفَع بهذا الَعَمِل وسائِر أعمالِنا؛  وَينَفَعنا بما َعلَّ

إنَّه وليُّ ذلك والقاِدُر عليه.

المْشرُف على الكتاب      



ُل الباُب األوَّ





 : لة ِته الفصلة األوَّ ُته وِحكمُة َمشــروعيَّ يَّ بــاِس وأهمِّ تعريــُف اللِّ
واألْصــُل فيه

ما َيِجُب على املرأِة َسرُته ِمن الَبَدِنالفصلة الثاين: 

 : بعــُض ألــواِن امَللبوســاِت امُلباحــة وُشــروُط الفصلة الثالثة
بــاِس وَضواِبُطــه اللِّ

 : ُحكــُم امَلالبــِس املشــتملِة علــى تصاويــَر أو الفصلة الرابعة
شــعاراٍت أو آيــاٍت

 : ُحكُم اإلسباِل وُلبس األعراسالفصلة اخلادسة

 : باِعالفصلة السادسة ِد احلريِر وُجلوِد السِّ ُحكُم ُلبِس وَتَوسُّ

: اُتهالفصلة السابعة باِس وُمستحبَّ  آداُب اللِّ

اللِّباُس
وفيه سبعقة فصوٍل:
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لة الفصلة األوَّ
تةه تعريفة الّلباِس وأهّميَّ

ِته واألْصلة فيه وِحكمقة َدشروعيَّ

املبحث األول: تعريفة الّلباِس

باُس: ما َيسُتُر الِجسَم، أو ما ُيْلَبُس ِمن ِكسوٍة؛ ولَِباُس كلِّ شيٍء  اللِّ

Z ]البقرة:  ِغشاُؤه، ومنه َقوُله تعالى: )ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأْنُتْم لَِباٌس َلُهنَّ

187[، وأصُل )لبس(: يدلُّ على َستِر َشيٍء)1).

ِته املبحث الثاين: اهتمامة اإلسالِم بالّلباِس وِحكمقة َدشروعيَّ

املطلب األول: اهتمامة اإلسالِم بالّلباِس

ى ذلك في  باَس ِعنايًة بالغًة واهتماًما كبيًرا، ويتجلَّ أولى اإلسلُم اللِّ

أموٍر؛ منها:

َزه عن الحيواِن؛ - 1 ا امَتنَّ اللُه به على اإلنساِن وميَّ باَس ِممَّ أنَّ اللِّ

))المفردات((   ،)511/8( سيده  البن  األعظم((  والمحيط  ))المحكم  ُينظر:   (1(
للراغب )ص: 735(، ))مختار الصحاح(( للرازي )ص: 278(، ))معجم اللغة 

العربية المعاصرة(( ألحمد مختار عمر  )1990/3).
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قال تعالى )َيا َبنِي آَدَم َقْد َأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا ُيَواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشا()1) 
]األعراف: 26[.

)َيا - 2 تعالى:  قال  ِفتنًة؛  ذلك  وَتسميُة  باِس،  اللِّ َنزِع  عن  النَّهُي 
َينِزُع عنُهَما  ِة  اْلَجنَّ َن  َأَبَوْيُكم مِّ َأْخَرَج  ْيَطاُن َكَما  ُكُم الشَّ َيْفتَِننَّ َبنِي آَدَم اَل 

لَِباَسُهَما لُِيِرَيُهَما َسْوَءاتِِهَما( ]األعراف: 27[.

ِق الّلباِس املطلب الثاين: ِحكمقة َدشروعيَّ

أنَّه َستٌر للَعورِة وفي ذلك ِحفٌظ لألعراِض وصيانٌة للُمجَتَمع- 1

َسْوآتُِكْم  ُيَواِري  لَِباًسا  َعَلْيُكْم  َأْنَزْلَنا  َقْد  آَدَم  َبنِي  )َيا  تعالى:  قال 
ِه( ]األعراف: 26[. ْقَوى َذلَِك َخْيٌر َذلَِك ِمْن آَياِت اللَّ َوِريًشا َولَِباُس التَّ

باُس يقي اإلنساَن الَحرَّ والَبرَد- 2 اللِّ

ِمَن  َلُكْم  َوَجَعَل  ِظَلاًل  َخَلَق  ا  ِممَّ َلُكْم  َجَعَل  ُه  )َواللَّ تعالى:  قال 
اْلِجَباِل َأْكَناًنا َوَجَعَل َلُكْم َسَرابِيَل َتِقيُكُم اْلَحرَّ َوَسَرابِيَل َتِقيُكْم َبْأَسُكْم 
َعَلْيَك  َفإِنََّما  ْوا  َتَولَّ َفإِْن   * ُتْسِلُموَن  ُكْم  َلَعلَّ َعَلْيُكْم  نِْعَمَتُه  ُيتِمُّ  َكَذلَِك 
ِه ُثمَّ ُيْنِكُروَنَها َوَأْكَثُرُهُم اْلَكاِفُروَن(  اْلَبَلُغ اْلُمبِيُن * َيْعِرُفوَن نِْعَمَت اللَّ

]النحل: 81 - 83[.

)1) ُينظر: ))تفسير ابن كثير(( )399/3).
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فَقوُله تعالى: )َوَجَعَل َلُكْم َسَرابِيَل( أي: ألبِسًة وثِياًبا)1).

فيه إظهاُر نِعمِة الله وُشكِره عليها - 3

ه َجماُل  إنَّ اللَه تعالى جميٌل ُيِحبُّ الَجماَل، وِمن الَجماِل الذي ُيِحبُّ
ُل َظواِهَرهم،  الثِّياِب؛ لذا أنزل اللُه تعالى على عباِده لِباًسا وِزينًة ُتَجمِّ
لَِباًسا  َعَلْيُكْم  َأْنَزْلَنا  َقْد  آَدَم  َبنِي  )َيا  فقال:  بواِطَنهم،  ُل  ُتَجمِّ وَتْقوى 
 ]26 ]األعراف:  َخْيٌر(  َذلَِك  ْقَوى  التَّ َولَِباُس  َوِريًشا  َسْوآتُِكْم  ُيَواِري 
أْن يرى على  فُيِحبُّ  نِعمتِه على عبِده،  أَثِر  ُيِحبُّ ُظهوَر  وهو ُسبحاَنه 

كِر عليها)2). اهَر بالنِّعمِة، والَجماَل الباِطَن بالشُّ َعبِده الَجماَل الظَّ

النبيَّ  قال: ))أتيُت  الله عنه،  أبيه رضي  أبي األحوِص، عن  وعن 
م في ثوٍب ُدوٍن، فقال: ألك ماٌل؟ قال: نعم، قال:  ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
قيِق،  ِمن أيِّ الماِل؟ قال: قد آتاني اللُه ِمن اإلبِِل والَغَنِم، والَخيِل والرَّ

قال: فإذا آتاك اللُه مااًل فْلُيَر أَثُر نِعمِة اللِه عليك، وكرامتِه(()3).

)1) ))تفسير السعدي(( )ص: 445).
)2) ُينظر: ))الفوائد(( البن القيم )ص: 184).

)3) أخرجه أبو داود )4063( واللَّفُظ له، والنَّسائي )5224(، وأحمد )15928).
حه  ارُقطني في ))اإللزامات والتتبُّع(( )72(: يلزُم مسلًما إخراُجه، وصحَّ قال الدَّ
األلبانيُّ في ))صحيح ُسنن أبي داود(( )4063(، والوادعي في ))الصحيح الُمسَند(( 

)1109( وقال: على شرط ُمسلٍم.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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اللِه  لنِعمِة  ُمظِهًرا  باِس  واللِّ عاِم  الطَّ ِمن  اللُه  أباحه  ما  تناوَل  وَمن 
ُمستعيًنا على طاعِة اللِه، كان ُمثاًبا على ذلك)1).

املبحث الثالث: األْصلة يف امَللبوساِت

اِرُع)2).  األصُل في الملبوساِت اإلباحُة إالَّ ما استثناه الشَّ

األِدلَّة:

أوًل: ِمن الِكتاِب

َقوُله تعالى: )َيا َبنِي آَدَم َقْد َأْنَزْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا ُيَواِري َسْوآتُِكْم - 1
ْقَوى َذلَِك َخْيٌر( ]األعراف: 26[. َوِريًشا َولَِباُس التَّ

)َياَبنِي آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا - 2 َقوُله تعالى: 
ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن( ]األعراف: 31[. َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا إِنَّ

َباِت - 3 يِّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ ِه الَّ َم ِزيَنَة اللَّ َقوُله تعالى: )ُقْل َمْن َحرَّ
ْزِق( ]األعراف: 32[. ِمَن الرِّ

)1) ُينظر: ))مجموع الفتاوى(( البن تيمية )138/22).
)2) ُينظر: ))القواعد النُّورانية(( البن َتيميََّة )ص164(، ))تفسير ابن كثير(( )408/3(، 
))اإلفهام في شرح عمدة األحكام(( البن باز )ص777(، ))لقاء الباب المفتوح(( 

البن عثيمين )اللقاء رقم: 11).
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للِة من اآلياِت: َوجُه الدَّ

باِس الِحلُّ حتى يأتَي  اللِّ دلَّت هذه النُّصوُص على أنَّ األصَل في 
رِع)1). َدليُل التَّحريِم ِمن الشَّ

نَّة ثانًيا: ِمَن السُّ

ى  عن عبِد اللِه بِن َعمِرو بِن العاِص رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّ
وال  إسراٍف  َغيِر  في  والَبُسوا  قوا  وتَصدَّ ))كُلوا  قال:  م  وسلَّ عليه  اللُه 

َمِخيلٍة)2))))3). 

ما ورد  إالَّ   ، الِحلُّ فيها  العاداِت، واألصُل  ِمن  األلبِسَة   ثالًثا: ألنَّ 
ليُل بَمنِعه)4). الدَّ

)1) ))تفسير ابن كثير(( )408/3).
)2) الَمِخيلُة: الِكْبُر. ُينظر: ))مصابيح الجامع(( للدماميني )257/9).

موصواًل  وأخرجه   ،)5783( حديث  قبل  الجزِم  بصيغِة  معلًقا  الُبخاريُّ  أخَرَجه   (3(
النَّسائيُّ )2559( واللَّفُظ له، وابُن ماجه )3605(، وأحمد )6695).

قال المنذريُّ في ))الترغيب والترهيب(( )169/3(: رواُته إلى عمٍرو ثِقاٌت ُيحَتجُّ 
حه الهيتمي  َنه ابن َحَجر في ))األمالي المطلقة(( )32(، وَصحَّ بهم في الصحيِح، وحسَّ

المكي في ))الزواجر(( )35/2(، والصنعاني في ))سبل السلم(( )272/4).
)4) ُينظر: مبحث ))األْصُل في المْلُبوَسات((.



ُل - اللِّباُس الباُب األوَّ 18

الفصلة الثاين

الفصلة الثاين
ِن َِ ه ِدن الَب دا َيِجبة على املرأِة َسرتة

ه أدام األجنبّي املبحث األول: دا يِجبة على املرأِة َسرتة

، بما في ذلك  ه أماَم الرُجِل األجنبيِّ يِجُب على المرأِة َستُر بَدنِها ُكلِّ
ِمن  واألظَهُر  الحنفيَّة)2)،  الُجمهوِر:  مذهُب  وهو  اِن)1)،  والَكفَّ الوجُه 
حيُح ِمن مذَهِب الحنابلِة)4)، وهو قوُل جمٍع  مذَهِب الشافعيَّة)3)، والصَّ
ِمن ُعَلماِء المالكيَّة)5) ...............................................

يلتزُم  َمن  وبعُض   ، الشرعيِّ بالحجاِب  يلتزْمَن  ال  اليوَم  النساِء  ِمن  كثيٌر  لألسِف!   (1(
اعديِن وما حوَل العينين. منهنَّ بتغطيِة الوجِه يتساَهْلَن في كشِف الكفيِن والسَّ

رخسي )119/10(، ))فتح القدير(( البِن الُهمام )514/2). )2) ))المبسوط(( للسَّ
)3) )تحفة المحتاج(( للَهيتميِّ )193/7(، ))مغني المحتاج(( للشربيني )129/3).

اوي )88/1). )4) )اإلنصاف(( للَمرداوي )319/1(، ))اإلقناع(( للحجَّ
)5) قـال ابـن العربـي: )ُأِذَن فـى ُمسـاءلتِهنَّ ِمـن وراء ِحجـاٍب فـي حاجٍة َتعـِرُض، أو 
مسـألٍة ُيسـتفتى فيهـا، والمـرأُة كلُّهـا عـورٌة، بدُنهـا وَصوُتهـا، فـل يجـوُز َكشـُف 
ـهادِة عليهـا، أو داٍء يكـوُن ببَدنِهـا(. ))أحكام  ذلـك إال لضـرورٍة أو لحاجٍة، كالشَّ

.(616/3( القـرآن(( 
ان: )فإنَّ أكَثَر هذه- يعني األعماَل ِمن البيِع والشراِء واالستصناِع-  وقال ابن القطَّ
راِء  والشِّ بالبيع  ُف  وتتصرَّ وَتستصنُِع،  تصَنُع  فقد  َف؛  التكشُّ ُتبيُح  بضرورٍة  ليست 
اٍت،  ، ولو ُكنَّ ُمعَتدَّ وهي مسَتترٌة، وال ُيمَنعَن من الخروِج والمشِي في حوائِجهنَّ
ِن(.  ِب للُخروِج، والتَزيُّ ِف والتطيُّ ِج والتكشُّ التَبرُّ ُيمنْعَن من  وإلى المسِجِد، وإنما 

= ))إحكام النظر(( )ص 493).     
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الخروِج  ِمن  اء  النسَّ َمْنع  الُمسِلميَن على  اتِّفاُق  وُنِقل  وغيِرهم)1)، 

لذي  أطراِفها  ُظهوِر  ِمن  اسُتثني  ما  إالَّ  عورٌة  ها  ُكلُّ )المرأُة   : الحاجِّ ابُن  وقال   =
المحاِرِم(. ))المدخل(( )242/1).

للنفراوي  الدواني((  ))الفواكه   ،)243/14( القرطبي((  ))تفسير  وُينظر: 
اق )502/1). )277/2(، ))التاج واإلكليل(( للموَّ

ُيفَتَتُن  كما  بصوتِها،  ُيفَتَتُن  ألنَّه  جاِل؛  الرِّ بحضرِة  ُفها  تَكشُّ )َيحُرُم  النووي:  قال   (1(
بَوْجِهها(. ))المجموع(( )100/3).

 .) َة: )إنَّما ُضِرَب الِحجاُب على النِّساِء؛ لئل ُترى ُوجوُههنَّ وأيديهنَّ وقال ابن تيميَّ
))مجموع الفتاوى(( )372/15).

ُة لها  لِة؛ فالُحرَّ وقال ابن الَقيِّم: )العورُة َعورتاِن: عورٌة في النَظِر، وعورٌة في الصَّ
ومجاِمِع  األسواِق  في  تخُرَج  أن  لها  وليس  والكفيِن،  الوجِه  مكشوفَة  َي  تصلِّ أن 

عين(( )88/2). النَّاِس كذلك(. ))إعلم الموقِّ
))مغني  بَرَزت(.  إذا  َوجِهها  َستُر  عليها  )يِجُب  الَمقِدسي:  الهادي  عبد  ابُن  وقال 

ذوي األفهام(( )ص:356).
عن  ُوجوَههنَّ  َيسُترَن  وحديًثا  قديًما  النِّساِء  عادُة  تَزْل  )ولم  َحَجر:  ابن  وقال 

األجانِب(. ))فتح الباري(( )324/9).
ا عند الرجاِل األجانِب- أي العورة- فجميُع البَدِن(. ))حاشيتا  وقال قليوبي: )وأمَّ

قليوبي وعميرة(( )201/1). 
لِة بالنسبة لنَظِر األجنبيِّ إليها، فهي جميُع  ا َعورُتها خاِرَج الصَّ : )أمَّ وقال الُبَجْيرميُّ
الُبَجيرمي على شرح  الفتنِة(. ))حاشية  بَدنِها حتى الوجه والكفين، ولو عند أمِن 

منهج الطلب(( )450/1).
وُينظر: ))إحياء علوم الدين(( للغزالي )47/2(، ))األشباه والنظائر(( للسيوطي 
ألفاِظ  في حل  ))اإلقناع  للهيتمي )193/7(،  المحتاج((  ))تحفة  )ص: 240(، 

ْربيني)124/1). أبي ُشجاع(( للَخِطيب الشَّ
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سافراِت الوجوِه)1).

ُة:  األدلَّ

أوًل: من الكتاِب 

َونَِساِء - 1 َوَبَناتَِك  ْزَواِجَك  أِلَ ُقْل  بِيُّ  النَّ َها  َأيُّ )َيا  تعالى:  قوُله 
ُيْؤَذْيَن  ُيْعَرْفَن َفَل  ُيْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَلبِيبِِهنَّ َذلَِك َأْدَنى َأْن  اْلُمْؤِمنِيَن 

ُه َغُفوًرا َرِحيًما( ]األحزاب: 59[. َوَكاَن اللَّ

للِة: َوجُه الدَّ

أنَّ  على  َداللٌة   ) َجَلبِيبِِهنَّ ِمْن  َعَلْيِهنَّ  )ُيْدنِيَن  تعالى:  قولِه  في   

فور وَترِك  ج والسُّ افعي: )اتِّفاِق الُمسلمين على منِع النِّساِء ِمن التَبرُّ )1) قال الُجَويني الشَّ
في  الرافعي  ه  وأقرَّ  ،)31/12( المذهب((  دراية  في  المطلب  ))نهاية  ب(.  التنَقُّ
))العزيز شرح الوجيز(( )472/7(، والنووي في ))روضة الطالبين(( )21/7).

وقال ابن رسلن: )اتفاُق المسلميَن على منِع النِّساِء أن يخُرجَن سافراِت الوجوِه، 
اق(. ُينظر: ))نيل األوطار(( للشوكاني )137/6). ال سيَّما عند كثرِة الُفسَّ

سافراِت  الخروِج  ِمن  النِّساِء  َمنِع  على  الُمسلمين  )اتفاِق  افعي:  الشَّ ملي  الرَّ وقال 
الوجوِه(. ))غاية البيان شرح زبد ابن رسلن(( )ص: 247).

اتِّفاُق  بالحاجِة:  الَوجِه  َكشِف  تقييِد  على  )ويدلُّ   : الحنفيُّ هارنفوِريُّ  السَّ وقال 
كثرِة  عند  سيَّما  ال  الوجوه،  سافراِت  يخُرْجَن  أن  النِّساِء  منِع  على  الُمسلميَن 

الَفساِد وُظهوِره(. ))بذل المجهود شرح سنن أبي داود(( )431/16).
وال ُيمِكُن أن يقاَل في هذا الزمان إالَّ بهذا الَقوِل؛ لِما في كشِف وْجه المرأة ِمن ِفتنٍة 

ال تخفى على بصيٍر.
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المرأَة مأمورٌة بَستِر َوجِهها وجميِع بِدنها عن األجنبيِّيَن، فل تَدْع شيًئا 
منه مكشوًفا)1).

َوَراِء - 2 ِمْن  َفاْسَأُلوُهنَّ  َمَتاًعا  َسَأْلُتُموُهنَّ  )َوإَِذا  تعالى:  قوله 
( ]األحزاب: 53[.  ِحَجاٍب َذلُِكْم َأْطَهُر لُِقُلوبُِكْم َوُقُلوبِِهنَّ

للِة: َوجُه الدَّ

قوُله تعالى: )َفاْسَأُلوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب( أي: ِمن وراِء ِستٍر)2)، 
على  َداللٌة  وفيه  الُمؤِمنيَن)3)،  هاِت  بأمَّ يخَتصُّ  وال   ، عامٌّ أمٌر  فهذا 

احتجاِب جميِع بدِن المرأِة عن الرجاِل األجانِب)4).

َوْلَيْضِرْبَن - 3 ِمْنَها  َظَهَر  َما  إاِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  )َواَل  تعالى:  َقوُله 
َأْو  آَبائِِهنَّ  َأْو  لُِبُعوَلتِِهنَّ  إاِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  َواَل  ُجُيوبِِهنَّ  َعَلى  بُِخُمِرِهنَّ 
آَباِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو َأْبَنائِِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَوانِِهنَّ َأْو َبنِي إِْخَوانِِهنَّ 
ابِِعيَن َغْيِر ُأولِي  َأْو َبنِي َأَخَواتِِهنَّ َأْو نَِسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّ
ِذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل  ْفِل الَّ َجاِل َأِو الطِّ اإْلِْرَبِة ِمَن الرِّ

نْقيطي  للشِّ البيان((  ))أضواء   ،)245/5( اص  للجصَّ القرآن((  ))أحكام  ُينظر:   (1(
.(245 - 243/6(

)2) ))تفسير ابن جرير(( )166/19).
نْقيطي )256/3). )3) ُينظر: ))تفسير القرطبي(( )227/14(، ))أضواء البيان(( للشِّ

نْقيطي )248/6). )4) ))أضواء البيان(( للشِّ
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( ]النور: 31[. َيْضِرْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لُِيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنتِِهنَّ

للِة: أوُجُه الدَّ

بَستِر - 1 أَمَر  ِمْنَها(  َظَهَر  َما  إاِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  )َواَل  قوُله تعالى: 
ا ال تقوى المرأُة على إخفائِه، كثيابِها)1). ُكلِّ الجَسِد، وَرَفع الحَرَج عمَّ

ـرِب باألرُجـِل؛ َخوًفـا ِمـن - 2 إذا كانـت المـرأُة َمنهيَّـًة عـن الضَّ
ُجـِل بمـا ُيسـَمُع ِمـن َصـوِت َخْلخالِهـا وَنحـِوه، فكيـف  افتِتـاِن الرَّ

الَوجـِه)2)؟! بَكشـِف 

نَّة ثانًيا: ِمن السُّ
اللُه - 1 ى  النبيِّ صلَّ الله عنه، عن  بِن َمسعوٍد رضي  اللِه  عن عبِد 

م قال: ))المرأُة َعورٌة(()3). عليه وسلَّ

للِة: َوجُه الدَّ

َجَسِدها،  ُكلِّ  َستِر  ُلزوِم  يُدلُّ على  بَكونِها َعورًة  المرأِة  أنَّ َوصَف 

)1) ))تفسير ابن كثير(( )45/6).
)2) ))رسالة الحجاب(( البن ُعَثيمين )ص: 12).

)3) أخرجه التِّرمذي )1173(، وابُن ُخَزيمة )1685(، وابُن ِحبَّان )5599( مطواًل.
ُسَنن  ))صحيح  في  واأللبانيُّ   ،)137( النظر((  ))إحكام  في  ان  الَقطَّ ابُن  َحه  َصحَّ
على  وقال:   )881( الُمسَند((  حيح  ))الصَّ في  والوادعيُّ   ،)1173( التِّرمذي(( 

َشرِط ُمسِلٍم.
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ان)1). ومنه الوجُه والَكفَّ

م - 2 ى اللُه عليه وسلَّ عن ابِن ُعَمَر َرِضَي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّ

اَزيِن(()2). قال: ))ال َتْنتِقِب المرأُة المحِرَمُة، وال َتلَبِس الُقفَّ

للِة: َوجُه الدَّ

ازيِن كانا معروَفيِن في النِّساِء،  دلَّ الحديُث على أنَّ النِّقاَب والُقفَّ

وذلك يقتضي َستَر ُوجوِههنِّ وأيديهنَّ في غيِر إحراٍم)3). 

وكان - 3  ...( اإلفِك-  ة  ِقصَّ في  عنها-  اللُه  رِضَي  عائشَة  عن 

كوانيُّ ِمن َوراِء الَجيِش، فأصبَح عند  َلميُّ ثمَّ الذَّ ِل السُّ َصفواُن ابُن الُمَعطَّ

َمنزلي، فرأى سواَد إنساٍن نائٍم، فأتاني، وكان يراني قبل الِحجاِب()4) 

ْرُت وجهي بِجلبابي()5). وفي روايٍة: )فَخمَّ

نْقيطي )596/6). اف الِقناع(( للُبُهوتيِّ )266/1(، ))أضواء البيان(( للشِّ )1) ))كشَّ
)2) أخَرَجه الُبخاريُّ )1838( مطواًل.

تيميَّة  البن  الفتاوى((  ))مجموع   ،)56/4( العربيِّ  البِن   )) األحَوذيِّ ))عاِرضُة   (3(
 .(370/15(

اًل. )4) أخَرَجه الُبخاريُّ )2661( مَطوَّ
)5) أخرجه البخاريُّ )1414(، ومسلٌم )2770).

وفي لفظ عند الطبرانيِّ )111/23( )151(: )فَسَتْرُت وجهي عنه بِجلبابي(.
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للِة: َوجُه الدَّ

رُت وجهي بِجلبابي( و)وكان  قوُل عائشَة رِضَي اللُه عنها: )فَخمَّ
يراني قبل الِحجاِب( فيه دليٌل على أنَّ النِّساَء بعد نزوِل آيِة الِحجاِب 

مأموراٌت بَستِر الَوجِه)1).

ثالًثا: من اآلثاِر

اللُه - 1 )يرَحُم  قالت:  عنها،  اللُه  َرِضَي  عائِشَة  عن  ُعروَة،  عن 
َعَلى  بُِخُمِرِهنَّ  )َوْلَيْضِرْبَن  الله:  أنَزَل  ا  َلمَّ اأُلَوَل؛  الُمهاِجراِت  نِساَء 

( َشَقْقَن ُمروَطُهنَّ فاخَتَمْرَن بها()2). ُجُيوبِِهنَّ

للِة: َوجُه الدَّ

 .(3( يَن ُوجوَههنَّ أنَّ َقولها: )فاخَتَمْرَن( أي: َغطَّ

الله - 2 َرِضَي  بكٍر  أبي  بنِت  أسماَء  الُمنِذِر عن  بنِت  فاِطمَة  وعن 
ا َنمَتِشُط َقبَل ذلك  جاِل، وُكنَّ ي ُوجوَهنا ِمن الرِّ ا نَغطِّ عنهما، قالت: )ُكنَّ

في اإلحراِم()4).

)1) ))مجموُع فتاوى ابن باز(( )46/5).
)2) أخَرَجه الُبخاريُّ )4758).

)3) ُينظر: ))فتح الباري(( البن َحَجر )490/8).
= )4) أخَرَجه ابُن ُخَزيمَة )2690(، والحاِكُم )1668( واللَّفُظ له.  
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للِة: َوجُه الدَّ

جاِل( فيه دليٌل على وجوِب َستِر  ي ُوجوَهنا ِمن الرِّ ا نغطِّ قوُلها: )ُكنَّ
المرأِة َوجَهها عن غيِر المحاِرِم، ولو كانت في حاِل اإلحراِم)1).

ه أدام حماِرِدها املبحث الثاين: دا يجبة على املرأِة َسرتة

ما  سوى  بَدنِها  جميَع  َتسُتَر  أن  َمحاِرِمها  أماَم  المرأِة  على  يِجُب 
وهو  ذلك)2)،  ونحِو  والَقَدميِن،  عِر،  والشَّ قبِة،  كالرَّ غالًبا،  منها  يظَهُر 

افعيَّة)5). مذَهُب المالكيَّة)3)، والحنابلِة)4)، ووجٌه عند الشَّ

ُة:  األدلَّ

أوًل: من الِكتاِب

قال الله تعالى: )َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن 

يخيِن الحاِكُم، واأللبانيُّ في ))إرواء الَغليل(( )212/4). حه على َشرِط الشَّ = صحَّ
)1) ))مجموع فتاوى ابن باز(( )356/3).

أماَم  ذلك  من  أكَثر  وُربَّما   ، وِسيقانِهنَّ ُنُحوِرهنَّ  َكشِف  في  النِّساِء  بعُض  يتساهُل   (2(
ًة، وكان َمحَرُمها شابًّا. ًة إذا كانت شابَّ المحاِرِم، وهذا خطٌأ، خاصَّ

ردير )214/1).  رُح الكبير(( للدَّ )3) ))مواهب الجليل(( للَحطَّاب )182/2(، ))الشَّ
اف القناع(( للُبُهوتي )11/5(، وُينظر: ))الُمْغني(( البن ُقداَمَة )99/7). )4) ))كشَّ

المحتاج((  ))مغني  للعمرانيِّ )129/9(،  الشافعي((  اإلمام  في مذهب  ))البيان   (5(
ربيني )129/3). للشِّ
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ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى  ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ َما َظَهَر  ُفُروَجُهنَّ َواَل 
ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو  ُجُيوبِِهنَّ َواَل 
َأْبَنائِِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَوانِِهنَّ َأْو َبنِي إِْخَوانِِهنَّ َأْو َبنِي َأَخَواتِِهنَّ 
َجاِل  ابِِعيَن َغْيِر ُأولِي اإْلِْرَبِة ِمَن الرِّ َأْو نَِسائِِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو التَّ
ِذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل َيْضِرْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ  ْفِل الَّ َأِو الطِّ
ُكْم  َه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَّ ِه َجِميًعا َأيُّ لُِيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنتِِهنَّ َوُتوُبوا إَِلى اللَّ

ُتْفِلُحوَن( ]النور: 31[.

للِة: َوجُه الدَّ

من  معه  ُذِكَر  ولَِمن  وِج  للزَّ ينِة  الزِّ إبداِء  إباحِة  على  َدليٌل  اآليِة  في 
وهو  ينِة،  الزِّ َموِضُع  ينِة  الزِّ بإبداِء  الُمراَد  أنَّ  ومعلوٌم  وَغيِرهم،  اآلباِء 
في  للَمذكوريَن  َظِر  النَّ إباحَة  ذلك  فاقتضى  راُع...  والذِّ واليُد  الوجُه 

اآليِة إلى هذه المواِضِع)1).

ِة نَّ ثانًيا: ِمن السُّ

عن عائِشَة رضي الله عنها، قالت: ))جاءت َسهلُة بنُت ُسَهيِل بِن 
، وهي امرأُة أبي ُحَذيفَة، فقالت: يا رسوَل  َعمٍرو الُقَرشيِّ ثمَّ العامريِّ
ا نرى سالًِما ولًدا، فكان يأوي معي ومع أبي ُحَذيفَة في بيٍت  اللِه، إنَّا ُكنَّ

اص )409/3). )1) ))أحكاُم القرآن(( للجصَّ
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أنزل  ِمهنتي- وقد  ثياِب  لًة في  ُمَتَبذِّ يراني  ُفْضًل- أي:  واحٍد، ويراني 
ى  اللُه عزَّ وَجلَّ فيهم ما قد َعِلمَت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبيُّ صلَّ
بمنزلِة  فكان  َرَضعاٍت،  خمَس  فأرَضَعْته  أرِضعيه،  م:  وسلَّ عليه  اللُه 

ضاعِة(()1). َوَلِدها ِمَن الرَّ

للِة: َوجُه الدَّ
الحديُث فيه دليٌل على أنَّ َسهلَة كانت ُتظِهُر ِمن جَسِدها أماَم سالٍم 
التي ال  البِْذلِة  ثِياِب  ُفْضًل(( أي: في  لَِقولِها: ))يراني  َيظَهُر غالًبا،  ما 

َتسُتُر أطراَفها)2).

فُأبيَح كالوجِه،  ُيمِكُن،  َيظَهُر غالًبا ال  الذي  ِمن  َز  التَحرُّ ثالًثا: ألنَّ 
وما ال َيظَهُر غالًبا ال ُيباُح؛ ألنَّ الحاجَة ال تدعو إلى َنَظِره، وال ُتؤَمُن 

هوُة وُمواقعُة المحظوِر)3).  معه الشَّ

نَن الكبرى(( )5449(،  )1) أخرجه أبو داوَد )2061( واللَّفُظ له، والنَّسائي في ))السُّ
وأحمد )25650).

ِة، وقال ابُن العربيِّ في  حَّ قال ابُن حزم في ))المحلَّى(( )10/15(: في غايِة الصِّ
في  ان  الَقطَّ ابُن  حه  وصحَّ  ، َقِويٌّ عليه،  ُغباَر  ال   :)80/3( األحوذي((  ))عارضة 
ح إسناَده ابن َحَجر في ))فتح الباري(( )53/9(،  ))إحكام النَّظر(( )314(، وصحَّ

حه األلبانيُّ في ))صحيح ُسنن أبي داود(( )2061). وَصحَّ
والحديُث أصُله في الصحيحيِن أخَرَجه الُبخاريُّ )5088(، ومسلٌم )1453).

)2) ))الُمْغني(( البِن ُقداَمَة )98/7).
)3) ))المصدر السابق((.
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سِلمق ه أداَم املة املبحث الثالث: دا َيِجبة على املرأِة َسرتة

يِجُب على المرأِة أماَم المرأِة الُمسِلمِة أن تسُتَر بَدَنها سوى ما يظهُر 
عِر والَقَدميِن، ونحِو ذلك)1)، وهو روايٌة عن  َقبِة والشَّ منها غالًبا، كالرَّ

ٍخ، فهذا  ِة ِمن ُعرٍي وتَفسُّ مِن في األعراِس والُمناَسباِت العامَّ ا ما يحُدُث في هذا الزَّ )1) أمَّ
، ولو كان أماَم نِساٍء ُمسِلماٍت؛ ففيه تَشبٌُّه بالفاِسقاِت،  ا ال ُيرضي اللَه عزَّ وَجلَّ ممَّ

َهواِت. وإثارٌة للشَّ
ى الله عليه  ا ما اشَتَبه على بعِض النِّساِء ِمن َقوِل النبيِّ صلَّ قال ابن عثيمين: )... وأمَّ
ُجِل« وأنَّ عورَة  م: »ال تنُظِر المرأُة إلى عورِة المرأِة، وال الرُجُل إلى عورِة الرَّ وسلَّ
كبة، ِمن أنَّه يُدلُّ على تقصيِر المرأِة لِباَسها؛  ة والرُّ رَّ المرأِة بالنِّسبِة للمرأِة ما بين السُّ
كبِة، حتى  ة والرُّ رَّ م لم يُقل: لباُس المرأِة ما بين السُّ ى اللُه عليه وسلَّ فإنَّ النبيَّ صلَّ
ٌة، ولِكنَّه قال: »ال تنُظِر المرأُة إلى عورِة المرأِة« فنهى النَّاِظرَة؛  يكوَن في ذلك ُحجَّ
ألنَّ اللبِسَة عليها لِباٌس ضاٍف، لِكْن أحياًنا َتكِشُف عورَتها لقضاِء الحاجِة أو غيِره 
م أن تنُظَر المرأُة إلى عورِة المرأة،  ى اللُه عليه وسلَّ من األسباِب، فنهى النبيُّ صلَّ
ُجِل« فهل كان  ُجُل إلى عورِة الرَّ لُم: »ال ينُظِر الرَّ لُة والسَّ ا قال النبيُّ عليه الصَّ وَلمَّ
كبة؟!  الرُّ إلى  ة  رَّ السُّ ِمن  سراويَل  أو  كبة،  الرُّ إلى  ة  رَّ السُّ من  ُأُزًرا  َيلَبسون  حابُة  الصَّ
باِس إالَّ ما يسُتُر ما  اللِّ النِّساِء ليس عليها من  ُيعَقُل اآلَن أنَّ امرأًة تخُرُج إلى  وهل 
ار، فهذا  كبة؟! هذا ال يقوُله أحٌد، ولم يُكن هذا إالَّ عند نساِء الُكفَّ ة والرُّ رَّ بين السُّ
َة له، والحديُث معناه ظاِهٌر، لم  الذي َفِهَمه بعُض النِّساِء ِمن هذا الحديث ال ِصحَّ
كبة؛ لعلَّ النساَء أن  ة والرُّ رَّ م: لباُس المرأِة ما بين السُّ ى اللُه عليه وسلَّ يُقِل النبيُّ صلَّ
يَن بالحياِء الذي هو ِمن ُخُلِق المرأة، والذي هو من اإليماِن،  يتَّقيَن الله، وأن يتَحلَّ

م: »الحياُء ُشعبٌة من اإليماِن«. ى اللُه عليه وسلَّ كما قال النبيُّ صلَّ
وكما تكون المرأُة َمضِرًبا للَمَثِل، فيقال: »أحيا ِمن الَعذراِء في ِخدِرها« ولم َنعَلْم = 
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 ،(3( ان من المالكيَّة)2)،  وهو َقوُل األلبانيِّ أبي حنيفَة)1)، وقوُل ابِن الَقطَّ
ائِمُة)5).  جنُة الدَّ وابِن ُعَثيميَن)4)، وبه أفَتت اللَّ

كبِة فقط، ال عند النِّساِء  ة والرُّ رَّ ِة أنَُّهنَّ ُكنَّ َيسُتْرَن ما بين السُّ = وال عن نساِء الجاهليَّ
جاِل، فهل ُيِرْدَن هؤالء النِّساُء أن تكوَن نِساُء المسلمين أبَشَع صورًة ِمن  وال عند الرِّ

نساِء الجاهلية؟!
فتاوى  ))مجموع  آخر(.  َشيٌء  العورِة  إلى  َظَر  والنَّ شيٌء،  باَس  اللِّ أنَّ  والخلصُة: 

ورسائل العثيمين(( )275/12). 
يلعيِّ )18/6). )1) ))الهداية(( للَمْرِغينانيِّ )370/4(، ))تبييُن الحقائق(( للزَّ

ا  )2) قال ابُن الَقطَّان: )ُتبدي المرأُة للَمرأِة ما ُتبديه لذوي َمحاِرِمها، وهي ممنوعٌة ممَّ
زاَد عليه(. ))إحكام النظر(( )284).

ينِة  : )وأما المرأُة مع المرأِة الُمسِلمِة- طبًعا- فهي عورٌة، إالَّ مواطَِن الزِّ )3) قال األلبانيُّ
منها(. ))تلخيص أحكام الجنائز(( )ص:30).

ا اللِّباُس فل يجوُز للمرأِة أن تلَبَس لِباًسا ال يسُتُر إالَّ العورَة،  )4) قال ابُن ُعَثيمين: )وأمَّ
كبة، وال أُظنُّ أحًدا ُيبيُح للمرأِة أن تخُرَج إلى النِّساِء كاِشفًة  ة والرُّ رَّ وهي ما بين السُّ
العثيمين((  ورسائل  فتاوى  ))مجموع  وساَقها(.  رِة  السُّ فوَق  وَبطنَها  َصدَرها 

.(271/12(
وقال أيًضا: )يجوُز للمرأة أن تكِشَف عند محاِرِمها ما تكِشُفه عند النساء؛ تكِشُف 
اَق، وما أشبه ذلك، ولِكْن ال تجَعل  راَع والسَّ َقبَة والقَدَم والَكفَّ والذِّ الرأَس والرَّ

باَس قصيًرا(. ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )276/12). اللِّ
اِئمة: )وقد دلَّ ظاِهُر القرآِن على أنَّ المرأَة ال ُتبدي للمرأِة  )5) جاء في فتاوى اللَّْجنة الدَّ
يعني  المهنة-  وحاَل  البيت  في  بَكشِفه  العادُة  َجَرت  ا  ممَّ لمحاِرِمها،  تبديه  ما  إالَّ 
آَبائِِهنَّ  َأْو  لُِبُعوَلتِِهنَّ  إاِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  )َواَل  تعالى:  قال  كما  البيِت-  في  الخدمة 
 = َأْو  إِْخَوانِِهنَّ  َبنِي  َأْو  إِْخَوانِِهنَّ  َأْو  ُبُعوَلتِِهنَّ  َأْبَناِء  َأْو  َأْبَنائِِهنَّ  َأْو  ُبُعوَلتِِهنَّ  آَباِء  َأْو 
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ُة: األِدلَّ

أوًل: من الِكتاِب

آَباِء  َأْو  آَبائِِهنَّ  َأْو  لُِبُعوَلتِِهنَّ  إاِل  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  )َوال  تعالى:  قال 
َأْو  إِْخَوانِِهنَّ  َبنِي  َأْو  إِْخَوانِِهنَّ  َأْو  ُبُعوَلتِِهنَّ  َأْبَناِء  َأْو  َأْبَنائِِهنَّ  َأْو  ُبُعوَلتِِهنَّ 

( ]النور:31[. َبنِي َأَخَواتِِهنَّ َأْو نَِسائِِهنَّ

للِة: َوجُه الدَّ

وغيِر  المسلماِت،  النِّساِء؛  لَجميِع  شاِمٌل   ) نَِسائِِهنَّ )َأْو  قوله: 
المسلماِت)1).

م،  ى اللُه عليه وسلَّ سوِل صلَّ ثانًيا: أنَّ الذي جرى عليه عَمُل نِساِء الرَّ
ِة إلى َعصِرنا هذا،  َبعهنَّ بإحساٍن ِمن نساِء األمَّ حابِة، ومن اتَّ ونساُء الصَّ
وما َجَرت العادُة بَكشِفه؛ هو ما يظَهُر ِمن المرأِة غالًبا في البيِت وحاَل 

ُز منه)2). الِمهنِة، وَيُشقُّ عليها التَحرُّ

ِف ِعلوًة على أنَّه لم يُدلَّ على جواِزه  َع في التَكشُّ ثالًثا: أنَّ التوسُّ

اِئمة - المجموعة  ( ]النور:31[(. ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ = َبنِي َأَخَواتِِهنَّ َأْو نَِسائِِهنَّ
األولى(( )291/17).

اِئمة- المجموعة األولى(( ) 288/17 ). )1) ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ
)2) ))المصدر السابق(( )292/17).
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ٍة؛ هو أيًضا طريٌق لِفتنِة المرأِة واالفتتاِن بها ِمن  دليٌل ِمن كتاٍب أو ُسنَّ
َبناِت ِجنِسها)1).

في  بالكافراِت والماجناِت  ٌه  تَشبُّ فيه  ِف  التكشُّ ُع في  التوسُّ رابًعا:   
.(2( لباِسهنَّ

َر المرأِة واحتِشاَمها  خامًسا: أنَّ ِمن الحياِء المأموِر به شرًعا وُعرًفا: تستُّ
يبِة)3). َقها باألخلِق التي ُتبِعُدها عن مواِقِع الِفتنِة ومواِضِع الرِّ وتَخلُّ

ه أداَم الكافرِة املبحث الرابع: دا يِجبة على املرأِة َسرتة

الحنابلِة)4)،  َمذَهُب  وهو  الُمسِلمِة،  كُحكِم  الُمسِلمِة  غيِر  ُحكُم 
وقوٌل عند الحنفيَّة)5)، ووجٌه عند الشافعيَّة)6)، وهو قوُل ابِن ُعَثيميَن)7)، 

اِئمة - المجموعة األولى(( )292/17). )1) ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ
)2) ))المصدر السابق((.

)3) ))المصدر السابق(( )212/17).
)4) ))اإلنصاف(( للَمْرداوي )24/8(، ))شرح منتهى اإلرادات(( للُبُهوتي )626/2). 

)5) ))حاشية ابن عابدين(( )382/6).
مليِّ )194/6). )6) ))مغني المحتاج(( للشربيني )132/3(، ))نهاية المحتاج(( للرَّ

)7) قال ابُن ُعَثيمين: )المرأُة مع المرأِة ال َفرَق فيه بين امرأٍة ُمسِلمٍة وغيِر ُمسلمٍة، هذا إذا 
جاِل، فيجُب  ا إذا ُخِشَيت الفتنُة كأن َتِصَف المرأة ألقاِربِها ِمن الرِّ لم تُكن هناك فِتنٌة، أمَّ
عِر- أمام  جليِن أو الشَّ توقِّي الفتنِة حينئٍذ، فل تكِشُف المرأُة شيًئا ِمن جَسِدها- كالرِّ
امرأٍة أخرى سواء ُمسِلمٌة أو غيُر ُمسلمٍة(. ))فتاوى المرأة المسلمة(( )ص 605). 
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ائِمُة)1).  جنُة الدَّ وبه أفَتت اللَّ

األِدلَّة:

أوًل: ِمن الِكتاِب

قال تعالى: )َوْلَيْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوبِِهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 
( اآلية ]النور: 31[.  ( إلى قولِه ُسبحانه: )َأْو نَِسائِِهنَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ

للِة: َوجُه الدَّ

وغيِر  المسلماِت،  النِّساِء؛  لَجميِع  شاِمٌل   ) نَِسائِِهنَّ )َأْو  قوله: 
المسلماِت)2).

ثانًيا: من اآلثاِر

ِمن  َعجوزاِن  عليَّ  )دَخَلت  قالت:  عنها،  اللُه  َرِضَي  عائشَة  عن 
ُقبوِرهم،  في  بوَن  ُيَعذَّ الُقبوِر  أهَل  إنَّ  لي:  فقالتا  المدينِة،  َيهوِد  ُعُجِز 

ْبُتهما...()3). فَكذَّ

اِئمة: )المراُد بالنساِء في اآلية: جميُع النِّساِء؛ الُمسِلماُت  )1) جاء في فتاوى اللَّْجنة الدَّ
األولى((  المجموعة  اِئمة-  الدَّ اللَّْجنة  ))فتاوى  أعلم(.  واللُه  الُمسِلمات،  وغيُر 

.(287/17(
اِئمة- المجموعة األولى(( ) 288/17 ). )2) ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ

)3) أخَرَجه الُبخاريُّ )6366( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )586).
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للِة: َوجُه الدَّ

اِت الُمؤِمنيَن، ولم ُينَقْل  أنَّ نِساَء أهِل الكتاِب ُكنَّ َيدُخْلَن على أمهَّ
.(1( م أَمَرهنَّ باالحتجاِب ِمنهنَّ ى اللُه عليه وسلَّ أنَّ النبيَّ صلَّ

ه يف اخَللوِة املبحث اخلادس: دا يِجبة َسرتة

يِجُب َستُر الَعورِة حاَل الَخلوِة إذا لم تكْن حاجٌة تدعو إلى كشِفها، 
افعيَّة)3)، والحنابلة)4)، وقوٌل  الحنفيَّة)2)، والشَّ الجمهوِر:  وهو مذَهُب 

للمالكيَّة)5).

ِة: نَّ األِدلَّة ِمن السُّ

الِمْسَوِر بِن َمْخَرمَة رضي الله عنه، قال: ))أقَبْلُت بَحَجٍر - 1 عن 
أحِمُله َثقيٍل، وعليَّ إزاٌر خفيٌف، قال: فانَحلَّ إزاري ومعي الَحَجُر لم 
ى اللُه  أسَتِطْع أن أَضَعه حتى بَلْغُت به إلى َموِضِعه، فقال رسوُل الله صلَّ

)1) ))مجموع فتاوى ابن باز(( )44/5).
)2) ))البحر الرائق(( البن ُنَجيم )283/1(، ))الدر المختار(( للَحْصَكفيِّ )404/1). 
ِة فقط.  ِة وُركبِة الُحـرَّ )3) وعندهـم يِجـُب َسـتُر َسـوَأَتي الرُجـِل واأَلَمـِة، وما بيـن ُسـرَّ
))تحفـة المحتـاج(( البن َحَجـر الهيتمـيِّ )110/2(، ُينظر: ))نهايـة المحتاج(( 

 .(5/2( مليِّ  للرَّ
)4) ُينظر: ))الفروع(( لمحمد بن ُمفِلح )34/2(، ))اإلنصاف(( للَمْرداويِّ )315/1). 

)5) ))حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني(( )454/1).
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م: ارِجْع إلى َثوبِك فُخْذه، وال َتمُشوا ُعراًة(()1). عليه وسلَّ

للِة: َوجُه الدَّ

قوُله: ))وال َتمُشوا ُعراًة(( عامٌّ في االجتماِع والَخلوِة)2). 

قال: - 2 عنه،  اللُه  َرِضَي  ه  َجدِّ عن  أبيه،  عن  حكيٍم،  بِن  َبهِز  عن 
احَفْظ  قال:  نَذُر؟  وما  منها  نأتي  ما  َعْوراُتنا  اللِه،  رسوَل  ))يا  قلُت: 
رسوَل  يا  قلُت:  قال:  يميُنك.  مَلَكت  ما  أو  َزوجتِك  ِمن  إالَّ  َعوَرَتك 
اللِه، إذا كان الَقوُم بعُضهم فى بعٍض؟ قال: إِن استَطْعَت أن ال يرَينَّها 
أحٌد فل يرَينَّها. قال: قلُت: يا رسوَل اللِه، إذا كان أحُدنا خالًيا؟ قال: 

اللُه أَحقُّ أن ُيسَتحيا منه ِمن النَّاِس(()3).

للِة: َوجُه الدَّ

قوله: ))اللُه أَحقُّ أن ُيسَتحيا منه ِمن النَّاِس(( أي: فاستْر طاعًة له، 

)1) أخرجه ُمْسِلم )341).
)2) ))فيض القدير(( للُمناويِّ )433/3).

)3) أخرجه أبو داود )4017( واللَّفُظ له، والتِّرمذي )2769(، والنَّسائيُّ في ))السنن 
الكبرى(( )8972(، وابُن ماجه )1920(، وأحمد )20034).

ان في ))إحكام النظر(( )94(، وابُن القيِّم في  حه ابُن الَقطَّ نه التِّرمذي، وصحَّ حسَّ
نه األلبانيُّ في ))صحيح التِّرمذي(( )2794(،  ))تهذيب السنن(( )56/11(، وحسَّ

وابُن باز كما في ))الفوائد العلميَّة من الدروس البازيَّة(( )104/6).
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في  الَعورِة  بَِستِر  أمٌر  الحديِث  ففي  وُيرضيه)1)،  منك  ه  يحبُّ لما  وطلًبا 
الخلوِة)2).

ّيق فاِف والضَّ ادس: لةبسة الشَّ املبحث السَّ

قيِق الذي َيِشفُّ  املطلب األول: لةبسة الرَّ

الَبَدَن  َيِصُف  الذي  فاِف  الشَّ باِس  اللِّ ُلبُس  المرأة  على  َيحُرُم 
الَحَنفيَّة)4)،  األرَبعة:  ِة  الِفقهيَّ الَمذاِهِب  باتِّفاِق  وهذا  للَعورِة)3)،  ًنا  ُمَبيِّ

افعيَّة)6)، والحنابلة)7). والمالكيَّة)5)، والشَّ

ِة: نَّ األِدلَّة ِمن السُّ

ى اللُه - 1 عن أبي ُهريرَة رِضي الله عنه، قال: قال رسوُل الله صلَّ
اِر لم أَرهما: َقوٌم معهم ِسياٌط كأذناِب  م: ))ِصنفاِن ِمن أهِل النَّ عليه وسلَّ
الَبَقِر َيضِربوَن بها النَّاَس، ونِساٌء كاِسياٌت عارياٌت، ُمِميلٌت مائِلٌت، 

ندي على ُسنَن ابن ماجه(( )593/1). )1) ))حاشية السِّ
)2) ))مجموع الفتاوى(( البن َتيميََّة )338/21).

وجيِن. )3) باستثناء الزَّ
)4) ))حاشية ابن عابدين(( )410/1).

)5) ))حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني(( )452/2).
)6) ))المجموع(( للنَّوويِّ )170/3).

اف القناع(( للُبُهوتي )264/1). )7) ))اإلنصاف(( للَمْرداوي )315/1، 316(، ))كشَّ
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َة، وال َيِجْدَن ريَحها،  ُرؤوُسهنَّ كأسنِمِة الُبخِت المائِلِة، ال َيدُخْلَن الجنَّ
وإنَّ ريَحها َلُيوَجُد ِمن مسيرِة كذا وكذا(()1). 

للِة:  َوجُه الدَّ

م: ))كاِسياٌت عارياٌت(( أي: يلَبْسَن ثوًبا  ى اللُه عليه وسلَّ قوُله صلَّ
، فُهنَّ كاِسياٌت، عارياٌت في المعنى؛ ألنَّ تلك  رقيًقا َيِصُف لوَن بدنِهنَّ

.(2( الثِّياَب ال ُتواري منهنَّ ما ينبغي لهنَّ أن َيسُتْرَنه من أجساِدهنَّ

ه َرِضَي اللُه عنه قال: قلُت: - 2 عن َبهِز بِن حكيٍم عن أبيه عن َجدِّ
َعوَرَتك  احَفْظ  قال:  نَذُر؟  منها وما  نأتي  ما  َعْوراُتنا  اللِه،  ))يا رسوَل 
إذا  اللِه،  رسوَل  يا  قلُت:  قال:  يميُنك.  مَلَكت  ما  أو  َزوجتِك  ِمن  إالَّ 
كان الَقوُم بعُضهم فى بعٍض؟ قال: إِن استَطْعَت أْن ال يرَينَّها أحٌد فل 
يرَينَّها. قال: قلُت: يا رسوَل اللِه، إذا كان أحُدنا خالًيا؟ قال: اللُه أَحقُّ 

أن ُيسَتحيا منه ِمن النَّاِس(()3).

للِة:  َوجُه الدَّ
فيه وجوُب َستِر الَعورِة عن أعُيِن النَّاظريَن بما ال َيِصُف الَبَشرَة)4)؛ 

)1) أخرجه ُمْسِلم )2128).
)2) ُينظر: ))المنتقى شرح الموطَّا(( للباجيِّ )224/7(، ))شرح النووي على ُمْسِلم(( 

.(110/14(
م تخريُجه )ص: 34). )3) تقدَّ

)4) ))شرح عمدة الفقه - كتاب الصلة(( البن َتيميََّة )ص: 255).
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افَة التي َتِصُف الَبَشرَة غيُر ساترٍة، ووُجوُدها كَعَدِمها)1).  فَّ ألنَّ الثِّياَب الشَّ

دة العورَة ِّ املطلب الثاين: لةبسة الَضّيَق الذي يَح

)2)، وهو  َيحُرُم على النِّساِء ُلبُس الثِّياِب التي َتِصُف َحجَم َعوراتِهنَّ
أفَتت  وبه  ُعثيمين)5)،  وابُن  َة)4)،  تيميَّ ابُن  قال  وبه  المالكيَّة)3)،  مذَهُب 

ائِمُة)6).  جنُة الدَّ اللَّ

)1) ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )264/12).
العورَة  ُم  ُيَحجِّ الذي  يِّق  الضَّ ُلبِس  ِمن  الله-  هداهنَّ  النِّساِء-  بعُض  يفَعُله  ما  ِمثُل   (2(
ى  أماَم المحاِرِم أو النِّساِء، سواٌء الَبنطلوناُت أو الَفساتيُن، ُمتَّبِعاٍت في ذلك ما ُيسمَّ
وُج، وَيتساَهُل َبعُضهنَّ في إلباِس َصغيراتِهنَّ  بالموضِة، وال ُيستثنَى من ذلك إالَّ الزَّ

يِّقَة وهذا يجعلهنَّ َيعَتْدَن عليها إذا َكبِْرَن! الَملبَِس الضَّ
العدوي على كفاية  القيرواني )ص: 157(، ))حاشية  أبي زيد  )3) ))الرسالة(( البن 
الطالب الرباني(( )451/2(، وُينظر: ))الفواكه الدواني(( للنَّفراويِّ )310/2).

، والَقَباِء الذي  الِعمامِة، والُخفِّ جاِل، مثل:  الرِّ ُلبِس  َتيميََّة: )وما كان ِمن  ابن  )4) قال 
قيِق الذي ال يسُتُر الَبَشرَة،  جال، والثِّياِب التي ُتبدي مقاطَِع َخلِقها، والثَّوِب الرَّ للرِّ
وغير ذلك؛ فإنَّ المرأَة ُتنهى عنه، وعلى وليِّها كأبيها وَزوِجها أن ينهاها عن ذلك(. 

))الفتاوى الكبرى(( )353/5).
ِمن  ُيرى  خفيفًة  أو  ضيِّقًة،  أو  قصيرًة  ثياًبا  َيلَبْسَن  النِّساِء  )بعُض  ُعثيمين:  ابُن  قال   (5(
َل الثَّوُب عليها  يِق َحجُم الَبدِن، كأنَّما ُفصِّ وراِئها الِجلُد، وُيرى ِمن وراِئها ِمن الضِّ

تفصيًل، فإنَّ هذا حراٌم على المرأة(. ))فتاوى نور على الدرب(( )85/11).
َيحِرصوا  أن  والُمْسِلماِت  الُمْسِلميَن  )يجُب على  اِئمة:  الدَّ اللَّْجنة  فتاوى  في  )6) جاء 
على األخلِق اإلسلميَّة، وأن يسيروا على منهِج اإلسلِم في أفراِحهم وأتراِحهم، 
 = يتَشبَّهوا  أن  لهم  يجوُز  وال  شؤونهم،  وجميِع  وشرابِهم،  ولباِسهم وطعاِمهم 
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ِة: نَّ األِدلَّة ِمن السُّ

ى اللُه - 1 عن أمِّ َسَلمَة رضي الله عنها، قالت: ))استيقَظ النبيُّ صلَّ
الِفَتِن،  يلَة ِمن  اللَّ ُأنِزَل  م ذاَت ليلٍة، فقال: ُسبحاَن اللِه، ماذا  عليه وسلَّ
في  كاسيٍة  فُربَّ  الُحَجر،  صواِحباِت  أيِقظوا  الخزائِِن،  ِمن  ُفتَِح  وماذا 

نيا عاريٌة في اآلخرِة(()1).  الدُّ

ى اللُه - 2 عن أبي ُهريرَة رضي الله عنه، قال: قال رسوُل اللِه صلَّ
اِر لم أَرهما: َقوٌم معهم ِسياٌط كأذناِب  م: ))ِصنفاِن ِمن أهِل النَّ عليه وسلَّ
الَبَقِر َيضِربوَن بها النَّاَس، ونِساٌء كاِسياٌت عارياٌت، ُمميلٌت مائِلٌت، 
َة، وال َيِجدَن ريَحها،  ُرؤوُسهنَّ كأسنِمِة الُبخِت المائلِة، ال َيدُخْلَن الجنَّ

وإنَّ ريَحها َلُيوَجُد ِمن َمسيرِة كذا وكذا(()2).

ُد العورَة، أو الملبَِس  ار في لباِسهم بأن َيلَبسوا الملبَِس الضيِّقَة التي تحدِّ = بالُكفَّ
التي ال  القصيرَة  الملبَِس  أو  تسُتُرها،  العورِة وال  تِشفُّ عن  التي  الرقيقَة  فافَة  الشَّ
اِئمة-  أَس أو الوجَه(. ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ قبَة أو الرَّ دَر أو الذراعيِن، أو الرَّ تغطي الصَّ

المجموعة األولى(( )427/3).
وال  العورَة،  َيِصُف  الذي  اِف  فَّ الشَّ الثَّوِب  ُلبُس  يجوُز  )ال  آخَر:  موضٍع  في  وجاء 
األِدلَّة  لِما في ذلك من مخالفِة  الِجسِم؛  مفاِصِل  يبيُِّن جميَع  الذي  يِِّق  الضَّ الثَّوِب 
ائِمة- المجموعة األولى((  ْجنة الدَّ رعيَّة، ومن حصوِل المفاِسِد(. ))فتاوى اللَّ الشَّ

.(17/24(
)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )115).

)2) أخرجه ُمْسِلم )2128).
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للِة: َوجُه الدَّ

ال  لِكْن  ٌة،  يَّ ِحسِّ ِكسوٌة  عليِهنَّ  أي:  عارياٌت((:  ))كاسياٌت  قوله: 
تِها)1). ا لِخفَّ ا لِضيِقها، وإمَّ َتسُتُر؛ إمَّ

)1) ))شرح رياض الصالحين(( البن ُعَثيمين )373/6).



ُل - اللِّباُس الباُب األوَّ 40

الفصلة الثالثة

الفصلة الثالثة
باحق، بعضة ألواِن امَللبوساِت املة

ه روطة الّلباِس وَضواِبطة وشة
باحق)1)  املبحث األول: بعضة ألواِن امَللبوساِت املة

وِب األسَوِد املطلب األول: لةبسة الثَّ

اللُه  ى  صلَّ النَّبيُّ  ))ُأتَي  قالت:  عنها،  الله  رضي  خالٍد  أمِّ  عن 
هذه  نكُسو  َتَروَن  َمن  فقال:  َسوداُء،  َخميصٌة  فيها  بثياٍب  م  وسلَّ عليه 
الَخميصَة؟ فُأسِكَت الَقوُم، فقال: ائُتوني بأمِّ خالٍد، فُأتَِي بي إلى النبيِّ 
تيِن،  َمرَّ وأْخِلقي،  أبِلي  وقال:  بَيِده،  فألَبَسنيها  م،  عليه وسلَّ اللُه  ى  صلَّ
، ويقوُل: يا أمَّ خالٍد،  وجعل ينُظُر إلى عَلِم الَخميصِة، وُيشيُر بَيِده إليَّ

َنا بلساِن الَحَبشِة: الَحَسُن)2). هذا سنا، هذا سنا((. والسَّ

وِب األصَفِر املطلب الثاين: لةبسة الثَّ

ى  صلَّ اللِه  رسوَل  ))أتيُت  قالت:  عنها،  الله  رضي  خالٍد  أمِّ  عن 
صلَّى  اللِه  رسوُل  َقميٌص أصَفُر، قال  وعليَّ  أبي  مَع  م  وسلَّ عليه  اللُه 

)1) اقتصرنا في بعِض الملبوساِت- في هذا المطلِب- على ذكِر األدلِة فقط؛ ألنَّها مما 
ال تختلُف فيها األقواُل.
)2) رواه الُبخاريُّ )5845).
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ِة: حسَنٌة-...  م: َسَنْه َسَنْه- قال عبُد اللِه: وهي بالحبِشيَّ اللُه عليه وسلَّ
الحديث(()1).

وِب األخَضِر املطلب الثالث: لةبسة الثَّ

بُن  حمِن  الرَّ عبُد  َجها  فتزوَّ امرأَته،  َق  َطلَّ ِرفاعَة  )أنَّ  ِعكرمَة:  عن 
، قالت عائشُة: وعليها ِخماٌر أخَضُر...()2). َبيِر الُقَرظيُّ الزَّ

املطلب الرابع: لبسة األحَمِر 

عليه - 1 اللُه  ى  صلَّ النبيُّ  ))كان  قال:  عنه،  اللُه  َرِضَي  البراء  عن 
ٍة َحمراَء، ما رأيُت َشيًئا أحَسَن منه(()3).  م مربوًعا، وقد رأيُته في ُحلَّ وسلَّ

اللُه - 2 ى  صلَّ النبيَّ  رأى  ))أنَّه  عنه:  اللُه  َرِضَي  ُجَحيفَة  أبي  عن 
بالنَّاِس  الَعَنزِة  إلى  ى  صلَّ ًرا،  ُمَشمِّ َحمراَء  ٍة  ُحلَّ في  خرج  م  وسلَّ عليه 

َركعَتيِن(()4).

للِة ِمن الَحديَثيِن: وجُه الدَّ

بِغ  ٍة َحمراَء(( فيه جواُز لِباِس الثِّياِب الُحمِر والصَّ قوُله: ))في ُحلَّ

)1) رواه الُبخاريُّ )5993).

)2) رواه الُبخاريُّ )5825).
)3) أخَرَجه الُبخاريُّ )5848( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )2337).

)4) أخَرَجه الُبخاريُّ )376(، وُمْسِلم )503).
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بالُحمرِة)1)، وجواُز ذلك للنِّساِء ِمن باِب َأولى. 

ه  روطة الّلباِس وَضواِبطة املبحث الثاين: شة

قة لِلَباِس روطة والَضواِبطة العادَّ املطلب األول: الشة

جاِل ٌه بالرِّ ل: ألَّ يكوَن فيه تَشبُّ الضابُط األوَّ

ى اللُه  عِن ابِن عبَّاٍس َرِضَي اللُه عنهما، قال: ))لعن رسوُل الله صلَّ
النِّساِء  ِمن  والمتَشبِّهاِت  بالنِّساِء،  جاِل  الرِّ ِمن  المتَشبِّهيَن  م  وسلَّ عليه 

جاِل(()2). بالرِّ

اق  الُفسَّ البَِدِع ول  اِر ول أهِل  الُكفَّ لِباَس  ُيشبَِه  الثاني: ألَّ  الضابط 
ِفلة ِمن النَّاِس)3) والسَّ

اِر؛ فل َتْلَبْسها(()4).- 1 حديث: ))إنَّ هذه ِمن ثياِب الُكفَّ

ى اللُه - 2 عن ابِن ُعَمَر رضي الله عنهما، قال: قال رسوُل الله صلَّ

)1) ُينظر: )إكمال المعلم(( للقاضي عياض)307/7).
)2) أخَرَجه الُبخاريُّ )5885).

باًعا للموضِة وَظنًّا  باِب والَفَتياِت؛ اتِّ )3) من المؤِسِف أنَّ هذا منتِشٌر لدى كثيٍر ِمن الشَّ
وبراِمُج  الفضائيَّاُت،  ذلك  أسباب  ومن  م،  والتَقدُّ ر  التَحضُّ ُعنواُن  هذا  أنَّ  منهم 
وبَسِفلِة  بهم  واالختِلط  اِر،  الُكفَّ بلِد  إلى  فِر  السَّ وكثرُة   ، االجتماعيِّ التواُصِل 

النَّاِس.
)4) أخرجه ُمْسِلم )2077( من حديث عبِد اللِه بِن َعمِرو بِن العاِص رضي الله عنهما.
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م: ))َمن تَشبَّه بَقوٍم فهو منهم(()1). عليه وسلَّ

الضابط الثالث: ألَّ يكوَن لِباَس ُشهرٍة)2)

عن ابِن ُعَمَر رضي الله عنهما مرفوًعا: ))َمن َلبَِس َثوَب ُشهرٍة في 
ٍة يوَم القيامِة، ثمَّ ُألهَب فيه ناًرا(()3). الدْنيا، ألَبَسه اللُه ثوَب مذلَّ

باِس َسَرف  الضابط الخامس: ألَّ يكوَن في اللِّ

ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا - 1 َبنِي آَدَم ُخُذوا  )َيا  قال تعالى: 
ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن( ]األعراف: 31[. َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا إِنَّ

اإليمان((  ))شعب  في  والبيهقي   ،)5114( وأحمد   ،)4031( داود  أبو  أخرجه   (1(
.(1154(

في  والعراقي   ،)509/15( النبلء((  أعلِم  ))ِسَير  في  الذهبيُّ  إسناَده  ح  صحَّ
فتاوى  ))مجموع  في  باز  ابُن  الحديَث  َح  وصحَّ  ،)359/1( اإلحياء((  ))تخريج 

ابن باز(( )4/358(، واأللباني في ))إرواء الغليل(( )1269).
هرِة ما ُيقَصُد به االشتِهاُر بين النَّاِس، سواٌء كان اللباُس نفيًسا،  )2) والمراُد بلباِس الشُّ
ُينظر:  والرياِء.  هِد  للزُّ إظهاًرا  يلَبُسه  َخسيًسا  أو  وزينتِها،  نيا  بالدُّ تفاخًرا  يلَبُسه 

نديِّ على سنن ابن ماجه(( )378/2). ))حاشية السِّ
)3) أخرجه أبو داود )4030 (، وابُن ماجه )3607 ( واللَّفُظ له، وأحمد )5664).

ان في ))بيان والوهم واإليهام(( )297/3 (، واأللباني في ))صحيح  َنه ابُن الَقطَّ حسَّ
والترهيب((  ))الترغيب  في  الُمنِذري  إسناَده  ن  وَحسَّ  ،) 4029( داود((  أبي 

خاوي في ))المقاصد الحسنة(( )499 ). )151/3(، والسَّ
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للِة: َوجُه الدَّ

دلَّت اآليُة على الوعيِد الشديِد في اإلسراِف في المأكوِل والمشروِب 
إلى َحدِّ اإلسراِف يكوُن  به اإلنساُن  َيخُرُج  والملبوِس)1)، وُكلُّ َشيٍء 

ًما)2). ُمَحرَّ

عن عبِد اللِه بِن َعمِرو بِن العاِص رِضي الله عنهما: ))أنَّ النبيَّ - 2
قوا واْلَبسوا في غيِر إسراٍف وال  م قال: كُلوا وتَصدَّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ

َمِخيلٍة)3))))4).

املطلب الثاين: شروطة وضواِبطة ِحجاب املرأة، واملالبسة اخلاصق به

الفرع األول: شروطة وضواِبطة ِحجاب املرأة

الضابط األول: أن يسُتَر جميَع َبَدنِها)5).

الضابط الثاني: أالَّ َيِشفَّ أو َيِصَف َبَدَنها)6).

يق حسن خان )333/4). )1) ))فتح البيان في مقاصد القرآن(( لِصدِّ
)2) ))فتاوى نور على الدرب(( البن ُعَثيمين )205/11).

)3) الَمِخيلُة: الِكْبُر. 
م تخريجه )ص: 17). )4) تقدَّ

. )5) ُينظر: مبحث: ما يجُب على المرأِة َستُره أمام الرُجِل األجنبيِّ
. قيِق الذي يِشفُّ )6) ُينظر: مطلب: ُلبُس الرَّ
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ًقا يِصُف َحْجَم أعضائِها)1). الضابط الثالث: أالَّ يكوَن َضيِّ

الضابط الرابع: أالَّ يكوَن ِزينًة في َنفِسه)2).

ًرا)3). ًرا أو ُمَبخَّ الضابط الخامس: أالَّ يكوَن ُمعطَّ

الفرع الثاين: املالبسة اخلاصقة باحلجاِب 

أوًل: الِجلباُب)4) 

ْزَواِجـَك َوَبَناتِـَك َونَِسـاِء - 1 بِـيُّ ُقـْل أِلَ َهـا النَّ قـال تعالـى: )َياَأيُّ

ُد الَعورَة  )ص: 37). يِّق الذي يَحدِّ )1) ُينظر: مطلب: ُلبُس الضَّ
زة.  )2) ومن األمثلة اليوَم العباءة الُمَزْخرفة أو الُمَطرَّ

ٌة عن  ِج بالزينِة، والمرأُة َمنهيَّ زِة ُيعتَبُر من التبرُّ قال ابن عثيمين: )ُلبُس العباءِة الُمَطرَّ
ذلك(. ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )283/12).

طِيًبا((.  تمسَّ  فل  المسِجَد،  إحداكنَّ  َشِهَدت  ))إذا  عليه وسلَّم:  اللُه  لَِقولِه صلَّى   (3(
رواه ُمْسِلم )443( من حديث زينَب امرأِة ابِن مسعوٍد رضي الله عنهما. 

)4) قال النووي في تعريِف الِجلباِب: )هو الُملءُة التي تلَتِحُف بها المرأُة فوق ثيابِها، 
وهذا هو الصحيُح(. ))المجموع(( )172/3). 

حيُح أنَّه الثوُب الذي يسُتُر جميع البَدِن(. ))تفسير القرطبي((  وقال القرطبي: )والصَّ
.(243/14(

ا نزلت:  واألْصُل فيه أْن يكون أْسوَد؛ لحديث أمِّ سَلمَة رضي الله عنها قالت: ))لمَّ
األنصاِر كأنَّ عَلى رؤوِسِهنَّ الِغرباَن  نساُء  خرَج   ) َجَلبِيبِِهنَّ ِمْن  َعَلْيِهنَّ  )ُيْدنِيَن 

مَن اأَلْكِسَيِة((.
لون، ويراعى في ذلك الُعْرف وُلْبس =  ومعلوٌم أنَّ الِغربان )جمُع ُغراب( َسْوادء الُّ
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اْلُمْؤِمنِيـَن ُيْدنِيـَن َعَلْيِهـنَّ ِمـْن َجَلبِيبِِهـنَّ َذلِـَك َأْدَنـى َأْن ُيْعَرْفـَن َفـَل 
ُيْؤَذْيـَن( ]األحـزاب: 59[.

للِة: َوجُه الدَّ

( والجلبيُب: جمُع ِجلباٍب: وهو الثَّوُب  قوُله تعالى: )ِمْن َجَلبِيبِِهنَّ
الذي يسُتُر جميَع الَبَدِن)1).

َة َرِضَي اللُه عنها، قالت: ))ُأِمْرنا أن ُنخِرَج الُحيََّض - 2 عن أمِّ عطيَّ
يوَم العيَديِن، وذواِت الُخدوِر، فَيشَهْدَن جماعَة الُمسِلميَن وَدْعوَتهم، 
. قالت امرأٌة: يا رسوَل اللِه، إحدانا ليس  هنَّ وَيعَتِزُل الُحيَُّض عن ُمَصلَّ

لها ِجلباٌب! قال: لُِتلبِْسها صاِحبُتها ِمن ِجلبابِها(()2).

للِة: َوجُه الدَّ

حابِة أالَّ تخُرَج  نِساِء الصَّ الُمعتاَد عند  أنَّ  في الحديِث َداللٌة على 
م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ سوُل  الرَّ لهن  يأَذْن  ولم  بِجلباٍب،  إالَّ  المرأُة 

بالُخروِج بَغيِر ِجلباٍب)3).

= أهل البلد حتى ال يكون لِباس شهرة والفًتا للنظر.
)1) ))تفسير القرطبي(( )243/14).

)2) رواه الُبخاريُّ )351).
)3) ))مجموع فتاوى ابن باز(( )243/4).
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ثانًيا: الِخماُر)1) 

( ]النور: 31[. - 1 َقال تعالى: )َوْلَيْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوبِِهنَّ

ا نَزَلت هذه - 2 عن عائشَة َرِضَي اللُه عنها، أنَّها كانت تقوُل: )َلمَّ
ْقَنها  فَشقَّ ُأْزَرهنَّ  أَخْذَن   :) ُجُيوبِِهنَّ َعَلى  بُِخُمِرِهنَّ  )َوْلَيْضِرْبَن  اآليُة: 

ِمن ِقَبِل الَحواشي، فاختَمْرَن بها()2).

 ثالًثا: النِّقاُب)3) 

م قال:  ى اللُه عليه وسلَّ عن ابِن ُعَمَر رِضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّ
اَزيِن(()4). ))ال َتنَتِقِب المرأُة الُمْحِرمُة، وال تْلَبِس الُقفَّ

للِة: َوجُه الدَّ

دلَّ الحديُث على أنَّ النِّقاَب كان معروًفا في النِّساِء)5). 

)1) الِخماُر هـو: مـا تغطِّـي بـه المـرأُة رأَسـها. ُينظـر: ))لسـان العرب(( البـن منظور 
.(257  ،256/4(

)2) أخَرَجه الُبخاريُّ )4759).
)3) النِّقاُب: هو ِغطاٌء للَوجِه ُيَشدُّ على النَّاصيِة، وفيه َنقباِن على العينَين. ُينظر: ))تهذيب 

اللغة(( لألزهري )160/9(، ))نيل األوطار(( للشوكاني )5/ 7).
)4) أخَرَجه الُبخاريُّ )1838).

َتيميََّة  البن  الفتاوى((  ))مجموع   ،)56/4( العربي  البن  األحوذي((  ))عارضة   (5(
.(370/15(
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رابًعا: الُبرُقُع)1) 
عن عائشَة رضي الله عنها قالت: )تلَبُس الُمحِرمُة ما شاءت، إالَّ 

َد بالُعصُفِر()2). الُبرُقَع والمَتورِّ
ازان خامًسا: الُقفَّ

اَزيِن(()3).  حديث: ))... وال تنَتِقِب المرأُة الُمحِرمُة، وال تلَبِس الُقفَّ
للِة: َوجُه الدَّ

ازيِن كانا معروَفيِن في النِّساِء)4). دلَّ الحديُث على أنَّ النِّقاَب والُقفَّ

 املبحث الثالث: لبس البنطلون  والنَّعل ذي الَكعِب العايل

املطلب األول: لةبسة الَبنطلون الواِسع 
العورَة)5)،  يصُف  ال  الذي  الواسِع،  الَبْنَطلوِن  ُلبُس  للمرأِة  يجوُز 

للعينيِن،  خرقاِن  فيه  ما  وقيل:  َوجَهها،  المرأُة  به  تغطِّي  الذي  الِقناُع  هو:  الُبْرُقع   (1(
وعلى ذلك فهو مرادٌف للنقاِب. ُينظر: ))مختار الصحاح(( للرازي )ص: 33(، 

))المعجم الوسيط(( )51/1).
موصواًل  وأخرجه   ،)1545( حديث  قبل  الجزِم  بصيغة  ًقا  ُمعلَّ الُبخاريُّ  أخَرَجه   (2(

البيهقيُّ )9316( واللَّفُظ له. 
العمدة(( )101/2(، واأللباني في ))إرواء  َة في ))شرح  َتيميَّ ابُن  إسناده  ح  صحَّ

الغليل(( )212/4).
)3) أخَرَجه الُبخاريُّ )1838( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )1177).

(( البِن العربيِّ  )4) ))مجموع الفتاوى(( البن تيميَّة )370/15)، ))عاِرضُة األحَوذيِّ
 .(56/4(

 = ، رعيَّة في لباسهنَّ وابِِط الشَّ )5) ولألَسِف فإن كثيًرا من النساِء أصبْحَن ال يلَتِزمَن بالضَّ
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ابِن  قوُل  وهو  بالرجاِل،  تشبٌه  فيه  يكن  لم  إذا  والنَِّساء،  المَحاِرم  أَمام 
باِس اإلباحُة)2). باٍز)1)؛ وذلك ألنَّ األصَل في اللِّ

عِل ذي الَكعِب العايل  املطلب الثاين: لةبسة النَّ

وابِن  باٍز)3)،  ابِن  َقوُل  العالي، وهذا  الَكعِب  النَّعِل ذي  ُلبُس  ُيكره 
َر  ا كما قرَّ يًّ قوِط، وألنَّه ضارٌّ ِصحِّ ُعثيميَن)4)؛ ألنَّه ُيخشى عليها من السُّ

العورَة  ُم  ُيَحجِّ الذي  ا  ِجدًّ يُِّق  الضَّ لبُس  بينهن  انتشر  فقد  الَبنَْطلون؛  ُلْبُس  ذلك  = ومن 
تَشبٌُّه  فيه  ا  ِممَّ وغيرها  والُمَرقَّعة  قة  المَشقَّ الِجينز  وَبنَْطلونات  كبِة(،  والرُّ ِة  رَّ السُّ بيَن  )ما 
رعيِّ َوزًنا. بالكافراِت والفاسقاِت، والجري وراَء الموضات دون أن ُيِقْمَن للجانِِب الشَّ

وسيأتي الكلُم عن ضوابِط لباِس المرأِة. وُينظر: مسألة ُلبس الضيق للنساء.
)1) قال ابُن باز في حكِم لبِس المرأِة للبنطلوِن: )ال أعَلُم فيه مانًعا إذا كان على هيئٍة 
الذي  فالبنطلون  تَشبُّه،  فيه  وليس  العورَة،  يسُتُر  بل  العورَة  يِصُف  ما  فيها  ليس 
جال ال تلَبسه المرأة، والذي يخَتصُّ بالمرأة ال يلَبسه الرجاُل، وإذا كان  يخَتصُّ بالرِّ
اِر ال َيلَبسها الُمْسِلم أيًضا، فالحاِصُل أنَّ الرجل والمرأة كلٌّ  على هيئٍة تخَتصُّ بالُكفَّ
ى أن يكون لباُسه ال ُيشبُِه لباَس اآلخر، ال في البنطلون وال في  ى ويتَحرَّ منهما يتوخَّ
ا الُمشَتَرك الذي ال يُخصُّ  اِر، أمَّ غيره، وأن يكون ال ُيشبُِه أيًضا لباًسا يخَتصُّ بالُكفَّ

اَر فل بأَس(. ))الموقع الرسمي البن باز((. الُكفَّ
)2) ُينظر: مبحث ))األْصُل في المْلُبوَسات(( )ص: 16).

فيه  الكراهُة؛ ألنَّ  )أَقلُّ أحوالِه  فقال:  العالي  الَكعِب  ُلبِس  باز عن حكِم  ابُن  ُسِئَل   (3(
على  خطٌر  فيه  وثانًيا:  كذلك،  ليست  وهي  طويلًة  المرأُة  تبدو  حيُث  تلبيًسا؛  اًل  أوَّ
ر ذلك األطبَّاُء(. ))مجموع فتاوى  قوِط، وثالًثا: ضارٌّ صحيًّا كما قرَّ المرأِة ِمن السُّ

ابن باز(( )397/6). 
)4) ُسِئَل ابُن ُعثيميَن عن ُلبِس الَكعِب العالي فقال: )الكعُب إذا لم يكن عالًيا ُملفًتا = 
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ينِة. ِج بالزِّ ذلك األطباُء، بل ربما ُيَعدُّ من التَبرُّ

= للنَّظِر فل بأَس به، وإن كان عالًيا ملفًتا للنَّظِر، فإنَّ أقلَّ أحوالِه أن يكون مكروًها، 
كلم  حسب  إنَّه  ثمَّ  ينِة،  بالزِّ ِج  التبرُّ من  ألنَّه  وجٌه؛  له  لكان  محرٌم،  إنه  قيل:  ولو 
ْجِل(.))فتاوى نور على الدرب(( البن عثيمين )105/11).  األطباء إنَّه ُمِضٌر بالرِّ
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كمة امَلالبِس املشتملِق حة

على تصاويَر أو شعاراٍت أو آياٍت
األرواِح،  ذواِت  ِر  ـوَ صة علـى  شـَتِملقة  املة املالِبـسة  األول:  املبحـث 

ـها رؤوسة ِطعـت  قة إذا  هـا  وحكمة

وِر ذواِت األرواِح شَتِملقة على صة املطلب األول: املالِبسة املة

َيحُرُم ُلبُس الثِّياِب التي عليها تصاويُر َذواِت األرواِح، وهو مذَهُب 
افعيَّة)1)، والَحنابِلة)2)، وقوٌل عند الَحَنفيَّة)3)، واختياُر ابِن تيميَّة)4)،  الشَّ

والشوكاني)5)، وابِن باز)6)، وابِن ُعَثيمين)7). 

ربيني )247/3). )1) ))منهاج الطالبين(( للنووي )ص: 223(، ))مغني المحتاج(( للشِّ
اف القناع(( للُبُهوتي )280/1). )2) ))اإلنصاف(( للَمْرداوي )333/1(، ))كشَّ

)3) ))البحر الرائق(( البِن ُنَجيم )29/2).
)4) قال ابن َتيميََّة: )ال يجوُز ُلبُس ما فيه ُصَوُر الحيواِن ِمن الدوابِّ والطيِر وغيِر ذلك، 
وال يلَبُسه الرجُل وال المرأُة(. ))شرح عمدة الفقه - كتاب الصلة(( )ص: 387).

)5) ))نيل األوطار(( للشوكاني )119/2).
)6) قال ابن باز: )ال يجوُز ُلبُس ما فيه صورُة حيواٍن؛ ألنَّ النبيَّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم 
َخَلقُتم،  ما  أحُيوا  لهم:  ويقال  القيامة،  يوم  بوَن  ُيَعذَّ أنَّهم  وأخَبَر  ريَن،  المَصوِّ لعن 

َور(. ))مجموع فتاوى ابن باز(( )416/10). وأَمَر بَطمِس الصُّ
إنساٍن،  أو  حيواٍن  صورُة  فيها  ثياًبا  يلَبَس  أن  لإلنساِن  يجوُز  )ال  ُعَثيمين:  ابُن  قال   (7(
وال يجوُز أيًضا أن َيلَبَس ُغترًة أو ِشماًغا أو ما أشبه ذلك، وفيه صورُة إنساٍن أو = 
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ِة: نَّ ُة ِمن السُّ األِدلَّ

عن َزيِد بِن خالٍد الُجَهنيِّ َرِضَي اللُه عنه، قال: ))إنَّ أبا طلحَة - 1

م قال: ال تدُخُل الملئِكُة بيًتا فيه  ى اللُه عليه وسلَّ َثه أنَّ النبيَّ صلَّ َحدَّ

صورٌة(()1). 

اشَتَرت - 2 ))أنَّها  عنها:  اللُه  َرِضَي  الُمؤِمنيَن  أمِّ  عائِشَة  عن 

م قام  ى اللُه عليه وسلَّ ا رآها رسوُل الله صلَّ ُنمُرقًة)2) فيها تصاويُر، فلمَّ

على الباِب، فلم َيدُخْله، فَعَرْفُت في َوْجِهه الكراهَيَة، فقلُت: يا رسوَل 

الله  رسوُل  فقال  أذَنْبُت؟!  ماذا  َرسولِه،  وإلى  اللِه،  إلى  أتوُب  اللِه، 

مُرقِة؟ قلُت: اشَتَريُتها لك لَتقُعَد  م: ما باُل هذه النُّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ

م: إنَّ أصحاَب  ى اللُه عليه وسلَّ َدها، فقال رسوُل الله صلَّ عليها وَتَوسَّ

بوَن يوَم القيامِة، وُيقاُل لهم: أحُيوا ما َخَلْقُتم، وقال: إنَّ  َوِر ُيَعذَّ هذه الصُّ

َوُر ال َتدُخُله الملئِكُة(()3). البيَت الذي فيه الصُّ

= حيواٍن(. ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )274/2).
)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )3226( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )2106).

 ،)1561/4( للجوهري  ))الصحاح((  ُينظر:  َصغيرٌة.  ِوسادٌة  والنُّْمُرقُة:  النُّْمُرُق   (2(
))القاموس المحيط(( للفيروزابادي )ص: 926).

)3) أخَرَجه الُبخاريُّ )2105( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )2107).
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ــَوِر ذواِت األرواِح إذا  ِملقة على صة شــتَ املطلــب الثاين: امَلالِبسة املة
أِس)1) كانت دمطوعَق الرَّ

يجوُز ُلبُس الثِّياِب التي عليها ُصَوُر ذواِت األرواِح، إذا كانت مقطوعَة 
والمالِكيَّة)3)،  الَحَنفيَّة)2)،  األرَبعة:  ِة  الِفقهيَّ الَمذاِهِب  باتِّفاِق  أِس،  الرَّ

افعيَّة)4)، والَحنابِلة)5). والشَّ

نَّة: ليُل ِمَن السُّ الدَّ

لُم  عن أبي ُهريرَة رضي الله عنه، قال: ))استأذَن ِجبريُل عليه السَّ
م، فقال: ادُخْل، فقال: كيف أدُخُل وفي  ى اللُه عليه وسلَّ على النبيِّ صلَّ
ا أن ُتقَطَع ُرؤوُسها، أو ُتجَعَل بِساًطا ُيوَطُأ؛  بيتِك ِستٌر فيه تصاويُر، فإمَّ

فإنَّا- َمعَشَر الملئِكِة- ال َندُخُل َبيًتا فيه َتصاويُر(()6). 

)1) قْطُع الرأس فْصُله عن الَجَسد بحيث يبقى الَجَسُد بدون رأس وليس فصُله بخط مع 
بقائه مع الَجَسد كما يْفَعل البعض.

عابدين((  ابن  ))حاشية   ،)529/8( للجصاص  الطحاوي((  مختصر  ))شرح   (2(
.(648/1(

)3) ))الرسالة(( للقيرواني )ص: 158(، ))حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني(( 
)460/2(. وُينظر: ))الفواكه الدواني(( للنَّفراويِّ )315/2).

ربيني )247/3). )4) ))منهاج الطالبين(( للنووي )ص: 223(، ))مغني المحتاج(( للشِّ

)5) ))اإلقناع(( للحجاوي )92/1(، ))شرح منتهى اإلرادات(( للُبُهوتي )158/1).
)6) أخرجه النَّسائي )5365).       =
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َوِر غرِي ذواِت األرواِح شَتِملقة على صة املبحث الثاين: املالِبسة املة

األرواِح،  ذواِت  َغيِر  ُصَوِر  على  الُمشَتِملِة  الثِّياِب  ُلبُس  يجوُز 
ِة األرَبعة:  َجِر والَقَمِر، والِجباِل ونحِوها، باتِّفاِق الَمذاِهِب الِفقهيَّ كالشَّ

حيح عند الَحنابِلة)4). افعيَّة)3)، والصَّ الَحَنفيَّة)1)، والمالِكيَّة)2)، والشَّ

نَّة: الدليُل ِمَن السُّ
عن سعيِد بِن أبي الَحَسِن، قال: ))جاء رجٌل إلى ابِن عبَّاٍس، فقال: 
فدنا  ِمنِّي،  اْدُن  له:  فقال  فيها،  فأفتِني  َور،  الصُّ هذه  ُر  أَصوِّ رجٌل  إنِّي 
أَنبُِّئك  قال:  رأِسه،  على  َيَده  وضَع  حتى  فدنا  منِّي،  اْدُن  قال:  ثمَّ  منه، 
م، َسِمعُت َرسوَل الله  ى اللُه عليه وسلَّ بما َسِمعُت ِمن َرسوِل الله صلَّ
اِر؛ َيجَعُل له بُكلِّ صورٍة  ٍر في النَّ م يقوُل: ُكلُّ ُمَصوِّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
فاصَنِع  فاِعًل،  ُبدَّ  ال  كنَت  إْن  وقال:  جهنََّم،  في  ُبه  فُتَعذِّ نفًسا  َرها  َصوَّ

َجَر وما ال َنْفَس له(()5).  الشَّ

د إسناَده ابن باز  حه األلباني في ))صحيح سنن النَّسائي(( )5365(، وجوَّ = صحَّ
في ))مجموع الفتاوى(( )214/4).
)1) ))حاشية الطحطاوي(( )ص: 245).

)2) ))مواهب الجليل(( للَحطَّاب )69/6(، ))منح الجليل(( لعليش )529/3).
)3) ))منهاج الطالبين(( للنووي )ص: 223(، ))مغني المحتاج(( للشربيني )247/3).
)4) ))اإلنصاف(( للَمْرداوي )334/1(، ))مطالب أولي النهى(( للرحيباني )354/1).

)5) أخَرَجه الُبخاريُّ )2225(، وُمْسِلم )2110( واللَّفُظ له.
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للِة: َوجُه الدَّ

ُروٌح،  له  لِما  ُر  الُمَصوِّ فى  الوعيَد  أنَّ هذا  َدليٌل على  الحديِث  في 
ِخلَف ما ال ُروَح فيه)1)، مما يدلُّ على جواِزه.

ار فَّ شَتِملقة على ِشعاراِت الكة املبحث الثالث: املالِبسة املة

ليِب املطلب األول: املالِبسة التي عليها صورةة الصَّ

ليُب)2)؛ َنصَّ عليه بعُض الَحنابِلة)3)،  َيحُرُم ُلبُس الثِّياِب التي عليها الصَّ
وهو َقوُل ابِن َحزٍم)4)، واختاره ابُن باز)5)، وابُن ُعثيمين)6). 

)1) ))إكمال الُمعِلم بفوائد ُمْسِلم(( للقاضي ِعياض )638/6).
ٌة أو أعجميٌَّة، فاألصُل فيها اإلباحُة، إذا لم  ا الملبُِس التي عليها كتاباٌت إنجليزيَّ )2) أمَّ
المسلمين،  غيِر  ُمنَتجاِت  ِشعاراُت  التي عليها  َشرعيٌَّة، وكذلك  فيها محاذيُر  يكن 

وإن كان ترُكها أوَلى.
اف القناع(( للُبُهوتي )280/1). )3) ))اإلنصاف(( للَمْرداوي )334/1(، ))كشَّ

في  وال  ثوٍب،  في  َترُكها  يِحلُّ  وال  ذلك،  فبِخلِف  ُلُب  الصُّ ا  )وأمَّ حزم:  ابن  قال   (4(
غيِره(. ))المَحلَّى(( )516/7).

 ... )5) قال ابُن باز: )ال يجوُز لها أن تلَبَس ما فيه ُصَوٌر؛ ال ِمن الملبِس وال ِمن الُحليِّ
وجَد  إذا  كان  وسلَّم  عليه  اللُه  صلَّى  سوُل  الرَّ ليِب؛  الصَّ ُلبُس  لها  يجوُز  ال  كذلك 
َصليًبا نَقَضه وأزاله؛ ألنَّه تَشبُّه بالنصارى(. ))فتاوى نور على الدرب(( )288/7).
لِة، وفي خارِج الصلِة(.  )6) قال ابن عثيمين عن ُلبِس ما فيه صليٌب: )َيحُرُم ُلبُسه في الصَّ

))شرح رياض الصالحين(( )300/4).
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األِدلَّة:

ِة نَّ أوًل: ِمن السُّ

َثته: أنَّ النبيَّ  اَن: ))أنَّ عائِشَة َرِضَي اللُه عنها َحدَّ عن ِعمراَن بِن ِحطَّ
م لم يُكْن يتُرُك في بيتِه شيًئا فيه َتصاليُب إالَّ نَقَضه(()1). ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ

ًها بالنَّصارى)2).  ثانًيا: ألنَّ في ذلك تَشبُّ

املطلب الثاين: املالِبسة التي عليها َنجمقة اليهوِد

ابُن  عليه  نصَّ  اليهوِد)3)؛  َنجمة  عليها  التي  الثِّياِب  ُلبُس  َيحُرُم 
ت بهم، واتََّخذوها َعَلًما لهم)5). ُعَثيمين)4)؛ وذلك ألنَّها اختصَّ

شَتِملق على آياٍت أو فيها اسمة اهلِل املبحث الرابع: امَلالِبس املة

أو  الكريِم،  الُقرآِن  ِمن  آياٍت  الُمشَتِملِة على  الملبِِس  ُلبُس  َيحُرُم 

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )5952).
)2) ))فتاوى نور على الدرب(( البن باز )288/7).

ُل بوضِع ُمثلَّثيِن  ة، ُتَشكَّ ى نجمَة داود، وهي نجمٌة ُسداسيٌَّة، جعلت رمَز اليهوديَّ )3) وُتسمَّ
مًعا معكوَسيِن وُمَتشابَِكيِن. ُينظر: ))معجم اللغة العربية المعاصرة(( )718/1).

داسية التي يقال: إنَّها ِشعاُر اليهود،  )4) قال ابُن عثيمين: )وكذلك ُيقاُل في النَّجمِة السُّ
يتَِّخذوَنها على  اليهوُد ال  كان  وإن  ُلبِسها[،  تحريُم  ]أي:  ليِب  الصَّ ُحكُم  فُحكُمها 

ٌة بهم(. ))لقاء الباب المفتوح(( )اللقاء رقم: 21). سبيِل العبادِة، لكنَّها ُمخَتصَّ
)5) ))المصدر السابق((.
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إلى  ذلك  ي  يؤدِّ قد  ألنَّه  وذلك  باز)1)؛  ابُن  عليه  نصَّ  اللِه؛  اسُم  فيها 
امتهانِها)2).

)1) قال ابن باز: )إنَّ الكتابَة على الفنيلة »بسم الله الرحمن الرحيم« غيُر جائز؛ ألنَّها 
ٍت  ُتلقى في محلَّ القَذُر، وقد  فيها  ُيتوقَّى  التي ال  ت  المحلَّ ُتلَقى في  ُعرضٌة ألن 
بِّ  الرَّ الفنيلة وِشبِهها أسماُء  ُيكَتَب على  أن  ينبغي  أنَّه ال  ليست نظيفًة، فالحاِصُل 
، وال »بسم الله الرحمن الرحيم«، واآليات من القرآن؛ ألنَّ هذا قد ُيمَتَهن  عزَّ وَجلَّ
حقِّ  في  ال  يجوُز،  ال  هذا  أنَّ  فالمقصوُد  اخلولَق،  إذا  األحياِن  بعِض  في  وُيداُس 

النصارى وال في حقِّ غيرهم(. ))فتاوى نور على الدرب(( )181/1) .
)2) ))فتاوى نور على الدرب(( البن باز )181/1). 
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الفصل اخلادس
كمة اإلسباِل ولةبس األعراس حة

كمة اإلسباِل للَمرأِة املبحث األول: حة

يجوُز للمرأِة أن ُتْسبِل َثوَبها)1).

األِدلَّة:

أوًل: ِمن الِكتاب

 ) َقوُله تعالى: )َواَل َيْضِرْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لُِيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنتِِهنَّ
]النور: 31[.

للِة: َوجُه الدَّ

يِحلُّ  وال  ُيْخَفى،  ا  ممَّ اقيِن  والسَّ ْجَليِن  الرِّ أنَّ  على  نصٌّ  اآليَة  أنَّ 
إبداُؤه)2)، وال يتأتَّى هذا إالَّ بإطالِة الثَّوِب.

ِة نَّ ثانًيا: ِمن السُّ

ى اللُه عليه  عن ابِن ُعَمَر رضي الله عنهما، قال: قال رسوُل الله صلَّ

راع ُيساِوي نِْصف مْتٍر  راِع كما جاء في الحديث. والذِّ الذِّ )1) على أالَّ يزيَد ذلك عن 
تقريًبا.

)2) ))المحلى(( البن حزم )216/3 ).
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أمُّ  القيامِة، فقالت  إليه يوَم  اللُه  ينُظِر  َثوَبه ُخَيلَء لم  م: ))َمن َجرَّ  وسلَّ
؟ قال: ُيرِخيَن ِشبًرا، فقالت: إًذا  َسَلمَة: فكيف َيصَنْعَن النِّساُء بُذيولِهنَّ

، قال: فُيرخيَنه ِذراًعا، ال َيِزدَن عليه(()1). تنكشَف أقداُمهنَّ

ثالًثا: من اإلجماِع

 ،(4( )3)، والَهـَرويُّ يبيُّ )2)، والطِّ نَقل اإلجمـاَع على ذلـك: النَّـوويُّ
.(5( والمناويُّ

املبحث الثاين: لةْبسة األْعَراس

ْستان األبيض وس للفة املطلب األول: لةْبس العرة

اِر،  ٌه بالُكفَّ َيجوُز ُلْبُس الُفستاِن األبيِض للَعروِس إذا لم يُكْن فيه تَشبُّ

)1) أخرجه التِّرمذي )1731(، والنَّسائي )5336(، وأحمد )5173).
ح إسناَده أحمد شاكر في تحقيق ))المسند((  قال التِّرمذي: حسٌن صحيٌح، وَصحَّ

حه األلباني في ))صحيح التِّرمذي(( )1731). )140/7(، وَصحَّ
)2) قال النووي: )أجمع العلماُء على جواِز اإلسباِل للنِّساِء، وقد صحَّ عن النبي صلَّى 
اللُه عليه وسلَّم اإلذُن لهن في إرخاِء ُذيولِهنَّ ِذراًعا(. ))شرح النووي على ُمْسِلم(( 

.(62/14(
)3) قال الطيبي: )أجمعوا على جواِز اإلسباِل للنِّساِء(. ))شرح المشكاة(( )2893/9).
)4) قال الَهَروي: )أجمعوا على جواِز اإلسباِل للنِّساِء، وقد صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللُه 

(. ))مرقاة المفاتيح(( )2767/7). عليه وسلَّم اإلذُن لهنَّ في إرخاِء ُذيولِهنَّ
: )أجمعوا على ِحلِّ اإلسباِل للمرأة(. ))فيض القدير(( )278/2). )5) قال الُمناويُّ
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ائِمُة)2)؛ وذلك أنَّ األْصَل  جنُة الدَّ وهو َقوُل ابِن ُعثيمين)1)، وبه أفَتت اللَّ
، ما لم ُيوَجْد ما َيخُرُج عن هذا  ا وكيفيًة -الِحلُّ باِس- َعيًنا وكمًّ في اللِّ
اُر، أو أْن َتلَبَس  األْصِل، مثل: أْن تلَبَس لِباًسا على زيٍّ ال َيفَعُله إالَّ الُكفَّ

جاُل)3). لِباًسا ال َيلَبُسه إالَّ الرِّ

ستاِن للَعروِس املطلب الثاين: إطالقة َذيِل الفة

راِع،  َيجوُز للَعروِس إطالُة َذيِل الُفستاِن، على أالَّ يزيَد ذلك عن الذِّ

ى  )1) ُسئَل ابُن ُعثيميَن: هل يجوُز للمرأِة أن تلَبَس في ليلِة ِزفافِها لِباًسا أبيَض أو ما ُيسمَّ
فاِف؟ فقال: )ُلبُس الثِّياِب البيضاِء للَمرأِة إذا لم تكْن خياطُتها على َشكِل  بُفستان الزِّ
ُجِل- ال بأَس به، بَشرِط أالَّ تخُرَج به إلى األسواِق؛ ألنَّ ُخروَجها  خياطِة لِباِس الرَّ
واِج، فهو أيًضا ال  ا ُلبُس ذلك عند الزَّ ِج بالزينِة، وأمَّ به إلى األسواِق ُيعتَبُر ِمن التبرُّ
اِر، فإْن كان فيه تشبُّه فإنَّه  بأَس به إذا لم يكن فيه تشبٌُّه بالنصارى أو غيِرهم من الُكفَّ
ثياَب  ُيشبُِه  َتفصيُله حتى صار ال  ُغيَِّر  إذا  تفصيِله؛  بتغيير  التَشبُُّه  ويزوُل  يجوُز.  ال 
اللِّباُس  إذا صار  أنَّه  الِعلِم:  أهُل  ذَكَر  بذلك، وكذلك  التَشبُّه  يزوُل  فإنَّه  النَّصارى، 
َلبَِسه  إذا  المرَء  بينهم حينئٍذ؛ ألنَّ  التَشبُُّه  فإنَّه يزوُل  اِر،  الُمسِلميَن والُكفَّ بين  شاِئًعا 

ا بغيِر الُمسلميَن(. ))فتاوى نور على الدرب(( )2/22). لم َيلَبْس لِباًسا ُمختصًّ
به؛  الخاصِة  ينِة  فاِف والزِّ الزِّ ليلَة  الُفستاِن األبيِض  ُلبِس  اِئمُة عن  الدَّ اللَّجنُة  ُسِئَلت   (2(
هل له أصٌل في اإلسلِم؟ فأجابت: ) يجوُز للَمرأِة ُلبُس ما يخَتصُّ بالنِّساِء في ليلِة 
وال  جاِل  بالرِّ تَشبٌُّه  فيه  وليس  ساتًِرا،  كان  إذا  وَغيِره،  ُفستاٍن  ِمن  وَغيِرها،  فاِف  الزِّ

اِئمِة - المجموع األولى(( )218/17). بالنِّساِء الكافِراِت(. ))فتاوى اللَّجنِة الدَّ
)3) ))فتاوى نور على الدرب(( )2/22).
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ٌه بالكافراِت، وهو قوُل ابِن باز)1). وعلى أالَّ يكوَن فيه تَشبُّ

األِدلَّة:

ِة: نَّ أوًل: ِمن السُّ

ى اللُه عليه  عن ابِن ُعَمَر رضي الله عنهما، قال: قال رسوُل الله صلَّ
القيامِة، فقالت أمُّ  إليه يوَم  اللُه  ينُظِر  َثوَبه ُخَيلَء لم  م: ))َمن َجرَّ  وسلَّ
؟ قال: ُيرِخيَن ِشبًرا، فقالت: إًذا  َسَلمَة: فكيف َيصَنْعَن النِّساُء بُذيولِهنَّ

، قال: فُيرخيَنه ِذراًعا، ال َيِزدَن عليه(()2). تنَكِشَف أقداُمهنَّ

ثانًيا: ألنَّ ما زاد عن ذراٍع فيه إضاعٌة لألمواِل بغيِر َحقٍّ في الملبِس 
ذاِت األثماِن الغاليِة)3).

)1) سِئَل ابُن باز: )ما رأُيكم بفستاِن الفَرِح الذي تسحُبه العروُس وراَءها بطوِل ثلثِة 
أمتار تقريًبا؟ 

نَّة أن تضفَي ثوَبها ِشبًرا، وال تزيد على ذراٍع؛  بالمرأة، فالسُّ ُق  يتعلَّ ا ما  أمَّ فأجاب: 
أو  للعروِس  فُمنَكٌر  ذراٍع،  على  الزيادُة  ا  وأمَّ الَقَدمين،  إظهار  وعدِم  تِر  السِّ ألجِل 
غيرها، ال يجوُز، وهذا إضاعٌة لألمواِل بغيِر َحقٍّ في الملبِس ذاِت األثماِن الغالية، 
ُط في الملبِس، ال حاجَة إلى ترصيِعها بأشياَء ُتهِدُر األمواَل العظيمَة  فينبغي التوسُّ

َة في دينِها ودنياها(. ))مجموع فتاوى ابن باز(( )121/4). التي تنَفُع األمَّ
م تخريُجه )ص: 59). )2) تقدَّ

)3) ))مجموع فتاوى ابن باز(( )121/4).
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ِِ كمة لةبِس وَتَوسُّ حة

لوِد الّسباِع احلريِر وجة
ِِ احلريِر  كمة لةبِس وَتَوسُّ املبحث األول: حة

كمة لةبِس الّنساِء للَحريِر  املطلب األول: حة

ُيباُح للنِّساِء ُلبُس الحريِر، وذلك باتفاِق المذاهِب الفقهيِة األربعِة: 
الحنفيِة)1)، والمالكيِة)2)، والشافعيِة)3)، والحنابلِة)4)، وُحكي اإلجماُع 

على ذلك)5).

)1) ))مختصر القدوري(( )ص: 240(، ))البحر الرائق(( البن نجيم )215/8).
الزرقاني على مختصر خليل((  للمواق )498/1(، ))شرح  ))التاج واإلكليل((   (2(

)68/1(، ))حاشية العدوي(( )589/2). 
الشربيني  للخطيب  المحتاج((  ))مغني   ،)442/4( للنووي  ))المجموع((   (3(

.(306/1(
)4) ))كشاف القناع(( للبهوتي )51/1(، وُينظر: ))المغني(( البن قدامة )57/1).

)5) قال ابُن عبد البر: )أجمع الُعَلماُء على أنَّ لِباَس الحريِر َحلٌل للنِّساِء(. ))االستذكار(( 
.(318/8(

َهِب، باإلجماع(.  ة وبالذَّ ي بالِفضَّ وقال النووي: )يجوُز للنِّساِء ُلبُس الحريِر والتَّحلِّ
))المجموع(( )442/4).

عن  ُروي  ما  إالَّ  للنساِء  مباٌح  الحريَر  أنَّ  متفقوَن  )والعلماُء  الملقن:  ابُن  وقال 
الحسِن...، قال يونُس بُن عبيٍد: كان الحسُن يكرُه قليَل الحريِر وكثيَره للرجاِل = 
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ِة: نَّ األِدلَّة ِمن السُّ

ُكلثوٍم - 1 أمِّ  على  رأى  )أنَّه  عنه:  الله  رضي  مالٍك  بِن  أنِس  عن 
َحريٍر  ُبرَد  م-  اللُه عليه وسلَّ ى  اللِه صلَّ َرسوِل  بنِت  اللُه عنها-  َرِضَي 

ِسَيراَء)1)))2). 

ى - 2 صلَّ اللِه  لرسوِل  ))ُأْهِدَيْت  قال:  عنه،  الله  رضي  عليٍّ  عن 
الَغَضَب  فَلبِسُتها، فعَرفُت  ِسَيَراء، فبعَث بها إليَّ  ة  م ُحلَّ اللُه عليه وسلَّ
في َوجِهه، فقال: إنِّي لم أبعْث بها إليك لتلَبَسها، إنَّما بعثُت بها إليك 

َقها ُخُمًرا بيَن النِّساِء(()3).  لُتَشقِّ

ِة الّنساِء للَحريِر  املطلب الثاين: توسُّ

األربعِة:  الفقهيِة  المذاهِب  باتفاِق  الَحريِر،  ُد  توسُّ للنِّساِء  ُيباُح 
الحنفيِة على المشهوِر)4)، ...........................................

= والنساِء حتى األعلَم في الثياِب(. ))التوضيح لشرح الجامع الصحيح(( )10/28).
لِة وغيِرها: حلٌل، على أنَّه  قال ابُن حزم : )ولباُس المرأِة الحريَر والذهَب في الصَّ

(. ))المحلى(( )240/9). قد اْخُتِلَف في ذلك، فلم ُيِجْز ذلك قوٌم لهنَّ
َيراُء: َنوٌع ِمن الثياِب فيه ُخطوٌط ُصفٌر، ُيخالُِطه حريٌر. ُينَظُر: ))لسان العرب((  )1) السِّ

البن منظور )390/4(، ))تهذيب اللغة(( لألزهري )283/3).
)2) أخَرَجه الُبخاريُّ )5842).

)3) أخَرَجه الُبخاريُّ )2614(، وُمْسِلم )2071( واللَّفُظ له.
)4) ))الهداية شرح البداية(( للمرغيناني )81/4(، ))حاشية ابن عابدين(( )355/6). 
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افعيَّة)2)، والمشهوُر عند الَحنابِلة)3). والمالِكيَّة)1)، واألَصحُّ عند الشَّ

األِدلَّة:

ِة نَّ أوًل: ِمن السُّ

 عن عليِّ بِن أبي طالٍب رضي الله عنه، قال: ))خرج علينا رسوُل الله 

م وفي إحدى َيَديه ثوٌب ِمن َحريٍر، وفي األخرى  ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ

تي، ِحلٌّ إلناثِهم(()4). ٌم على ُذكوِر أمَّ ذَهٌب، فقال: إنَّ هَذيِن ُمَحرَّ

للِة: َوجُه الدَّ

َد  اِهُر أنَّها َتُعمُّ التوسُّ بِس، بل الظَّ أنَّ اإلباحَة للنِّساِء ليَست مَقيَّدًة باللُّ

للدردير  الكبير((  ))الشرح   ،)68/1( خليل((  مختصر  على  الزرقاني  ))شرح   (1(
.(65/1(

)2) ))منهاج الطالبين(( للنووي )ص: 51(، ))مغني المحتاج(( للشربيني )306/1).
اإلرادات((  منتهى  ))شرح   ،)326/1( ُمفِلح  ابن  الدين  لبرهان  ))المبدع((   (3(

للُبُهوتي )158/1).
))المسند((  في  والبزار   ،)24659( شيبة  أبي  وابن   ،)3595( ماجه  ابُن  أخَرَجه   (4(

.(886(
الملقن )26/1)  المنير(( البن  البدر  في ))خلصة  الَمدينيِّ كما  بُن  نه عليُّ  حسَّ
وقال: رجاله معروفون، والنووي في ))المجموع(( )440/4(، والشوكاني في 
الفتاوى((  ))مجموع  في  باز  ابُن  إسناَده  د  وجوَّ  ،)340( المضية((  ))الدراري 

حه األلباني في ))صحيح ابن ماجه(( )2912). )6/348(، وَصحَّ
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والنَّوَم عليه أيًضا)1).

باُس جائٌِز  باِس، واللِّ َدهنَّ وافتراَشهنَّ للَحريِر، ِمن اللِّ ثانًيا: أنَّ توسُّ
.(2( لهنَّ

ها لوِد الّسباِع وافرتاشة املبحث الثاين: لةبسة جة

وهو  ال)3)،  أم  ُدبَِغت  سواء  وافتراُشها،  باِع  السِّ ُجلوِد  ُلبُس  َيحُرُم 
من  طائِفٌة  قالت  وبه  افعيَّة)5)،  للشَّ وقوٌل  الَحنابِلة)4)،  عند  حيُح  الصَّ
َلف)6)، واختاره ابُن الُمنِذر)7)، ................................... السَّ

)1) ))فتح القدير(( البن الُهمام )19/10). 
)2) ))مواهب الجليل(( للَحطَّاب )190/2).

باِع، كالمعاطِِف  )3) وعلى هذا فل يجوُز استخداُم الَملبوساِت المصنوعِة ِمن ُجلوِد السِّ
والِفراِء وغيِرها.

)4) وقيَّدوه بما إذا كانت أكَبَر ِمن الِهرِّ ِخلقًة. ُينظر: ))اإلنصاف(( للَمْرداوي )75/1(، 
))كشاف القناع(( للُبُهوتي )56/1(، ))مطالب أولي النهى(( للرحيباني )60/1).
نيِع أنَّه ال َيحُرُم ِمن ُجلوِد  )5) َقيَّدوه بِجلِد النَِّمر والَفهد، قال الشرواني: )صريُح هذا الصَّ
باِع إالَّ ِجلُد النَّمِر وِجلُد الَفهِد، ولعلَّ َوجَهه أنَّهما هما اللذان توَجُد فيهما الِعلَُّة،  السِّ
وهي أنَّ استعماَل ذلك شأُن المتَكبِّريَن(. ))حاشية الشرواني على تحفة المحتاج(( 
)432/7(. وُينظر: ))حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج(( للرملي )375/6).
وبعده،  باِغ  الدِّ قبل  باِع  السِّ بجلوِد  االنتفاع  من  طائفٌة  )وَمنََعت  المنذر:  ابن  قال   (6(
مذبوحًة وَميِّتًة، هذا قوُل األوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبي ثور، ويزيد بن 

هارون(. ))األوسط(( )440/2).
)7) ))اإلقناع(( البن المنذر )534/2).
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)3)، وابُن عثيمين)4)، وبه  وكانيُّ الَقيِّم)2)، والشَّ وابُن تيميَّة)1)، وابُن 
ائِمُة)5). جنُة الدَّ أفَتت اللَّ

األِدلَّة:

ِة نَّ أوًل: ِمن السُّ

عن أبي اْلَمِليِح بِن ُأسامَة، عن أبيه رضي الله عنه: ))أنَّ َرسوَل - 1
باِع(()6). م نهى عن ُجلوِد السِّ ى اللُه عليه وسلَّ الله صلَّ

)1) ))مجموع الفتاوى(( البن تيمية )122/22). 
)2) ))إغاثة اللهفان(( البن القيم )55/1).

ينِة  الزِّ من  فيها  لِما  النَِّمَر-  يعني  ُجلوِده-  استعماِل  عن  )نهى  الشوكاني:  قال   (3(
))نيل  وغيِره(.  ى  للُمَذكَّ شاِمٌل  النَّهِي  وُعموُم  الَعَجِم،  ِزيُّ  وألنَّه  والُخَيلِء، 

األوطار(( )103/2).
ئاِب وُجلوُد النُّموِر وأيُّ جلوٍد أخرى؛  )4) قال ابن عثيمين: )وعلى كلِّ حاٍل فُجلوُد الذِّ
حراٌم- كِجلِد األسِد مثًل- يحُرُم ُلبُسها، وكذلك َيحُرُم افتراُشها؛ ألنَّ النبيَّ صلَّى 
الله عليه وعلى آله وَسلَّم نهى عن ذلك. يعني: لو جَعْلَتها مقاِعَد َتجِلُس عليها فإنَّ 

ذلك حراٌم(. ))شرح رياض الصالحين(( )329/4).
ُيؤَكُل  ال  ما  ِجلِد  استعماِل  ِمن  َتمنَُع  )النُّصوُص  اِئمة:  الدَّ اللَّْجنة  فتاوى  في  جاء   (5(
اِئمة- المجموعة األولى((  ينِة والُخَيلِء(. ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ َلحُمه؛ لِما فيها من الزِّ

.(29/24(
)6) أخرجه أبو داود )4132(، والتِّرمذي )1771(، والنَّسائي )4253(، وأحمد )20706).
حـه األلبانـي في  ـح إسـناَده النـووي فـي ))المجمـوع(( )220/1(، وَصحَّ َصحَّ

))صحيـح سـنن أبـي داود(( )4132).
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بُن َمعِديَكِرَب على - 2 الِمقداُم  َمْعداَن قال: ))َوَفد  بِن  عن خالِد 
ى اللُه عليه  ُمعاويَة، فقال له: َأنُشُدك باللِه، هل تعَلُم أنَّ َرسوَل اللِه صلَّ

كوِب عليها؟ قال: نعم(()1). باِع والرُّ م نهى عن ُلُبوِس ُجلوِد السِّ وسلَّ

ى اللُه - 3 عن أبي ُهريرَة رضي الله عنه، قال: قال َرسوُل الله صلَّ
م: ))ال َتصَحُب الملئِكُة ُرْفقًة فيها ِجلُد َنِمٍر(()2). عليه وسلَّ

ثانًيا: لِما ُتكِسُب الَقلَب ِمن الهيئة المشابِهة لتلك الحيواناِت؛ فإَن 
اِهرَة َتسري إلى الباِطِن)3).  الملَبسَة الظَّ

ينِة والُخَيلِء)4). ثالًثا: لِما فيها من الزِّ

اًل، والنَّسائي )4255( واللَّفُظ له. )1) أخرجه أبو داود )4131( ُمطوَّ
حه األلباني في  هبيُّ في ))ِسَير أعلم النبلء(( )158/3(، وَصحَّ ى إسناَده الذَّ قوَّ

))صحيح سنن أبي داود(( )4131).
)2) أخرجه أبو داود )4130).

أبي  سنن  ))صحيح  في  واأللباني   ،)78/1( ))الخلصة((  في  النووي  َنه  َحسَّ
داود(( )4130).

)3) ))إغاثة اللهفان(( البن القيم )55/1).
المجموعة   - اِئمة  الدَّ اللَّْجنة  ))فتاوى   ،)103/2( وكاني  للشَّ األوطار((  ))نيل   (4(

األولى(( )29/24).
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اتةه ستحبَّ آدابة الّلباِس ودة

ياُمُن عند ُلبِس الثِّياِب أوًل: التَّ

ى اللُه عليه - 1  عن عائشَة رضي الله عنها، قالت: ))كان النبيُّ صلَّ
ه(()1).  ِله، وُطهوِره، وفي شأنِه ُكلِّ ِله، وتَرجُّ ُن في تَنعُّ م ُيعِجُبه التَيمُّ وسلَّ

ى اللُه - 2 عن أبي ُهريرَة رضي الله عنه، قال: قال َرسوُل الله صلَّ
أتُم، فابَدؤوا بأياِمنِكم(()2).  م: ))إذا َلبِسُتم وإذا توضَّ عليه وسلَّ

َزوُج - 3 َثْتني َحفصُة  ))َحدَّ قال:   ، الُخزاعيِّ َوهٍب  بِن  عن حارثَة 
م كان َيجَعُل  ى اللُه عليه وسلَّ م، أنَّ النبيَّ صلَّ ى اللُه عليه وسلَّ النبيِّ صلَّ

َيميَنه لطعاِمه وَشرابِه وثِيابِه، ويجَعُل ِشماَله لِما ِسوى ذلك(()3). 

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )168( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )268).
)2) أخرجه أبو داود )4141(، وأحمد )8652).

))نتائج  في  َحَجر  ابن  وقال   ،)297( الصالحين((  ))رياض  في  النووي  حه  َصحَّ
تحقيق  في  شاكر  أحمد  إسناَده  ح  وَصحَّ غريب،  صحيٌح   :)148/1( األفكار(( 
حه األلباني في ))صحيح سنن أبي داود((  ))مسند أحمد(( )267/16(، وَصحَّ

.(4141(
)3) أخرجه أبو داود )32( واللَّفُظ له، وأحمد )26461).

الهيثمـيُّ  النـوويُّ فـي ))المجمـوع(( )384/1(، ووثَّـَق رجاَلـه  د إسـناَده  جـوَّ
ـَنه ابـن َحَجر فـي ))نتائج األفـكار(( =  فـي ))َمجَمـع الزوائـد(( )29/5(، وحسَّ
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ثانًيا: ما يدعو به من َلبَِس ثوًبا جديًدا

رسوُل - 1 ))كان  قال:  عنه،  الله  رضي  الُخدريِّ  سعيٍد  أبي  عن 

قميًصا  ا  إمَّ باْسِمه؛  اه  َسمَّ َثوًبا  استَجدَّ  إذا  م:  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ الله 

ُهمَّ لك الَحمُد أنت كَسوَتنِيه، أسأُلك ِمن َخيِره  أو ِعمامًة، ثمَّ يقوُل: اللَّ

ه وَشرِّ ما ُصنَِع له(()1).  وَخيِر ما ُصنَِع له، وأعوُذ بك ِمن َشرِّ

ى اللُه عليه - 2 عن ُمعاِذ بِن أَنٍس رضي الله عنه، أنَّ َرسوَل الله صلَّ

م قال: ))َمن َلبَِس َثوًبا فقال: الَحمُد لله الذي َكساني هذا الثَّوَب  وسلَّ

َم ِمن َذنبِه(()2).  ٍة، ُغِفَر له ما تَقدَّ وَرَزَقنيه ِمن َغيِر َحوٍل ِمنِّي وال ُقوَّ

حه األلباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )32). = )145/1(، وَصحَّ
)1) أخرجه أبو داود )4020(، والتِّرمذي )1767(، والنَّسائي في ))السنن الكبرى(( 

)10141(، وأحمد )11248).
َنه ابُن العربي في ))عارضة األحوذي((  قال التِّرمذي: حَسٌن َصحيٌح غريب، وحسَّ
حه ابُن القيم في  )211/4(، وابن َحَجر في ))نتائج األفكار(( )124/1(، وَصحَّ

))زاد المعاد(( )345/2(، واأللباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )4020).
وأحمد   ،)3285( ماجه  وابُن   ،)3458( والتِّرمذي   ،)4023( داود  أبو  أخرجه   (2(

)15632( مختصًرا دون ِذكِر ُلبِس الثَّوِب.
نه ابن َحَجر في ))نتائج األفكار(( )122/1(،  قال التِّرمذي: حسن غريب، وحسَّ
في  باز  ابُن  إسناَده  ن  وَحسَّ  ،)4023( داود((  أبي  سنن  ))صحيح  في  واأللبانيُّ 

))مجموع الفتاوى(( )45/26).
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ثالًثا: ما يقوُل َمن رَأى على غيره ثوًبا جديًدا

النَّبيُّ - 1 ))ُأتَِي  قالت:  عنها،  الله  رضي  خالٍد  بنِت  خالٍد  أمِّ  عن 
م بثياٍب فيها َخميصٌة َسوداُء َصغيرٌة، فقال: َمن َتَروَن  ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
نكسو هذه؟ فسَكَت الَقوُم، قال: ائُتوني بأمِّ خالٍد، فُأتَِي بها ُتحَمُل، فأَخَذ 
الخميصَة بَِيِده فألَبَسها وقال: أبِلي وأْخِلقي. وكان فيها عَلٌم أخَضُر أو 

أصَفُر، فقال: يا أمَّ خالٍد، هذا َسَناْه((. وَسَناْه بالَحَبشيَّة: حَسٌن)1).

م إذا - 2 ى اللُه عليه وسلَّ قال أبو نضرَة: )كان أصحاُب النبيِّ صلَّ
َلبَِس أَحُدهم ثوًبا جديًدا قيل له: ُتبلي وُيخِلُف اللُه تعالى()2). 

رابًعا: ُلبُس الثِّياِب الَجميلِة والَحَسنِة بدوِن إسراٍف

تِـي َأْخـَرَج لِِعَباِدِه( - 1 ـِه الَّ َم ِزيَنَة اللَّ قـال تعالـى: )ُقْل َمـْن َحـرَّ
]األعـراف: 32[.

َوَكاَن - 2 َيْقُتُروا  َوَلْم  ُيْسِرُفوا  َلْم  َأْنَفُقوا  إَِذا  ِذيَن  )َوالَّ تعالى:  قال 

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )5823).
)2) أخرجه أبو داود )4020(، والتِّرمذي )1767(، والنَّسائي في ))السنن الكبرى(( 

)10141(، وأحمد )11248).
قال التِّرمذي: حسن صحيح غريب، وحسنه ابن العربي في ))عارضة األحوذي(( 
حه ابن القيم في  )211/4(، وابن َحَجر في ))نتائج األفكار(( )124/1(، وَصحَّ

))زاد المعاد(( )345/2(، واأللباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )4020).
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َبْيَن َذلَِك َقَواًما( ]الفرقان: 67[.

اللُه - 3 ى  النبيِّ صلَّ الله عنه، عن  بِن َمسعوٍد رضي  اللِه  عن عبِد 
ٍة ِمن ِكبٍر،  َة َمن كان في َقلبِه ِمثقاُل َذرَّ م قال: ))ال َيدُخُل الَجنَّ عليه وسلَّ
ُجَل يِحبُّ أن يكوَن َثوُبه حَسًنا وَنعُله َحَسنًة، قال: إنَّ  قال رجٌل: إنَّ الرَّ

، وَغمُط النَّاِس(()1). اللَه َجميٌل ُيِحبُّ الَجماَل، الِكبُر بَطُر الَحقِّ

ه رضي الله عنه: أنَّ َرسوَل - 4 عن َعمِرو بِن ُشَعيٍب، عن أبيه، عن َجدِّ
قوا والَبُسوا، في  م قال: ))ُكُلوا واْشَربوا، وتَصدَّ ى اللُه عليه وسلَّ الله صلَّ

َغيِر َمِخيلٍة وال َسَرٍف؛ إنَّ اللَه ُيِحبُّ أن ُترى نِعَمُته على َعبِده(()2). 

خامًسا: التواُضُع في الثِّياِب

الله  َرسوِل  أصحاُب  ))ذَكَر  قال:  عنه،  الله  رضي  ُأمامَة  أبي  عن 
ى اللُه عليه  نيا، فقال رسوُل الله صلَّ م يوًما ِعنَده الدُّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
م: أال َتْسَمعوَن، أال َتْسَمعوَن، إنَّ الَبذاذَة)3) ِمن اإليماِن، إنَّ الَبذاذَة  وسلَّ

)1) أخرجه ُمْسِلم )91).
)2) أخرجه التِّرمذي )2819(، وأحمد )6708( واللَّفُظ له.

أحمد((  ))مسند  تحقيق  في  شاكر  أحمد  إسناَده  ح  وَصحَّ التِّرمذي،  َنه  َحسَّ
)178/10(، وقال األلبانيُّ في ))صحيح سنن التِّرمذي(( )2819(: حَسٌن صحيٌح.
ِه والتنَطُِّع في اللِّباِس، والتَّواُضُع فيه  )3) الَبذاذُة: َرثاثُة الَهيئِة. والمراُد بها هنا: َترُك التََّرفُّ

مع الُقدرِة. ُينظر: ))فتح الباري(( البن َحَجر )368/10).
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ِمن اإليماِن(()1). 

سادًسا: نظافُة الَملَبِس

الله  ))أتانا رسوُل  قال:  عنهما،  الله  اللِه رضي  عبِد  بِن  عن جابِر 
أَما  فقال:  َشعُره،  َق  تَفرَّ قد  َشِعًثا  رُجًل  فرأى  م،  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ
ُن به َشْعَره، ورأى رجًل آَخَر وعليه ثياٌب َوِسخٌة،  كان يِجُد هذا ما ُيَسكِّ

فقال: أما كان هذا يِجُد ماًء َيغِسُل به َثوَبه(()2).

سابًعا: ألَّ يمشَي في َنعٍل واحدٍة

ى اللُه عليه - 1 عن أبي ُهريرَة َرِضَي اللُه عنه، أنَّ َرسوَل الله صلَّ
م قال: ))ال َيمشي أَحُدكم في َنعٍل واحدٍة)3)، لُِيْحِفهما جميًعا، أو  وسلَّ

)1) أخرجه أبو داود )4161( واللَّفُظ له، وابُن ماجه )4118(، وأحمد )493/39).
حه ابن َحَجر في ))فتح الباري(( )381/10(، واأللبانيُّ في ))صحيح سنن  َصحَّ

أبي داود(( )4161).
)2) أخرجه أبو داود )4062(، وأحمد )14850).

حه  ح إسناَده على َشرِط الشيخيِن النَّوويُّ في ))المجموع(( )467/4(، وَصحَّ َصحَّ
))الصحيح  في  والوادعي   ،)4062( داود((  أبي  سنن  ))صحيح  في  األلبانيُّ 

المسند(( )226).
إذا  أنَّه  أعلم. وإجماُعهم  تعالى  واللُه  أَدٍب وإرشاٍد.  نهُي  : )هذا  الَبرِّ َعبِد  ابن  قال   (3(
مشى في نعٍل واحدٍة لم َيحُرْم عليه النَّعُل، وليس عاصًيا عند الجمهور، وإذا كان 

بالنَّهِي عالًِما(. ))االستذكار(( )313/8).
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لُِينِعْلهما جميًعا(()1). 

عنهما - 2 الله  اللِه رضي  عبِد  بَن  َسِمَع جابَِر  أنَّه  َبيِر،  الزُّ أبي  عن 
َنعٍل  في  َتمِش  ))ال  قال:  م،  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيَّ  أنَّ  ُث  يَحدِّ

واحٍد(()2).

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )5856( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )2097).
)2) أخرجه ُمْسِلم )2091).





الباُب الثاني





 : لة ينِة وَضوابُطهاالفصلة األوَّ تعريُف الزِّ

عِرالفصلة الثاين:  ينُة امُلتَعلِّقُة بالشَّ الزِّ

 : الزينُة املتَعلِّقُة بالوجِه واليديِنالفصلة الثالثة

 : يِبالفصلة الرابعة التَزيُُّن باخِلضاِب والطِّ

 : التزيُُّن باحُلِليِّالفصلة اخلادسة

 : ِةالفصلة السادسة ِة والتَّجميليَّ ِة العالجيَّ اِت اجِلراحيَّ ُحكُم الَعَمليَّ

:  َتزينُي الُبيوِتالفصلة السابعة

الزِّينُة
وفيه سبعقة فصوٍل:





ينُة 79الباُب الثاين - الزِّ

لة الفصلة األوَّ

لة الفصلة األوَّ
ها تعريفة الّزينِق وَضوابطة

املبحث األول: تعريفة الّزينِق

ينُة: اسٌم جاِمٌع لُكلِّ َشيٍء ُيتزيَُّن به)1). الزِّ

قة ِن العادَّ املبحث الثاين: َضواِبطة التزيُّ

جاِل ٌه بالرِّ الضابط األول: ألَّ يكوَن فيه تَشبُّ

ى اللُه  عِن ابِن عبَّاٍس َرِضَي اللُه عنهما، قال: ))لعَن َرسوُل الله صلَّ
النِّساِء  ِمن  والمتَشبِّهاِت  بالنِّساِء،  جاِل  الرِّ ِمن  المتَشبِّهيَن  م  وسلَّ عليه 

جاِل(()2). بالرِّ

ـاِر ول أهِل البِـَدِع ول  ٌه بالُكفَّ الضابـط الثانـي: ألَّ يكـوَن فيـه تَشـبُّ
ـِفلِة ِمـن النَّاس ـاِق والسَّ الُفسَّ

ى اللُه  1- عن ابِن ُعَمَر رضي الله عنهما، قال: قال رسوُل الله صلَّ
م: ))من تَشبَّه بَقوٍم فهو منهم(()3). عليه وسلَّ

اللِه  رسوُل  ))لَعن  قال:  عنهما،  اللُه  َرِضَي  عبَّاٍس  ابِن  عِن   -2

)1) ))تهذيب اللغة(( لألزهري )175/13(، ))لسان العرب(( البن منظور )202/13). 
)2) أخَرَجه الُبخاريُّ )5885).
)3) تقدم تخريجه )ص: 79).
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جاِل بالنِّساِء، والُمَتَشبِّهاِت ِمن  م الُمَتَشبِّهيَن ِمن الرِّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
جاِل(()1).  النِّساِء بالرِّ

ِن َضَرٌر الضابط الثالث: ألَّ يترتََّب على التَزيُّ

ْهُلَكِة( ]البقرة: 195[.- 1 قال الله تعالى: )َواَل ُتْلُقوا بَِأْيِديُكْم إَِلى التَّ

للِة: َوجُه الدَّ

رِر فإنَّه َمنهيٌّ عنه)2). ُيستفاُد مَن اآليِة أنَّ ما كان سبًبا للضَّ

م: ))ال َضَرَر وال ضراَر)3))))4).- 2 ى اللُه عليه وسلَّ قال صلَّ

ِن َسَرٌف  الضابط الرابع: ألَّ يكوَن في التَزيُّ

ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا - 1 َبنِي آَدَم ُخُذوا  )َيا  قال تعالى: 

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )5885).
)2) ))تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة(( )390/2).

رِر إالَّ بدليٍل؛ ألنَّ النكرَة في سياِق النَّفِي  )3) قال الُمناوي: )وفيه تحريُم سائِر أنواِع الضَّ
، وفيه حذٌف، أصُله: ال ُلحوَق أو إلحاَق، أو ال فِْعَل َضرٍر أو ِضراَر بأحٍد في  تُعمُّ

(. ))فيض القدير(( )431/6). دينِنا، أي: ال يجوُز َشرًعا إالَّ لُموِجٍب خاصٍّ
)4) أخرجه الدارقطني في ))السنن(( )4541(، والحاكم في ))المستدرك(( )2345(، 

والبيهقي في ))السنن الكبرى(( )11384( من حديث أبي سعيد الخدري.
َن الحديَث النَّوويُّ في ))األربعين النووية(( )32(،  ح إسناَده الحاكُم، وحسَّ َصحَّ
َتْقَوى  ُطُرِقه  َبْعض   :)210/2( والِحَكم((  العلوم  ))جامع  في  رجب  ابن  وقال 

حه األلباني في ))إرواء الغليل(( )896).  ببعٍض، وَصحَّ
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ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن( ]األعراف: 31[. َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا إِنَّ

عن عبِد اللِه بِن َعمِرو بِن العاِص رِضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ - 2
قوا واْلَبسوا في غيِر إسراٍف  م قال: ))ُكلوا وتَصدَّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ

وال َمِخيلٍة(()1).
ًرا لَخلِق اللِه تغييًرا ثابًتا)2) الضابط الخامس: ألَّ يكوَن ُمَغيِّ

ُهْم - 1 نَّ ِضلَّ )َوأَلُ اللُه:  لعنه  إبليَس  عن  حكايًة  تعالى  الله  قال 
َخْلَق  َفَلُيَغيُِّرنَّ  ُهْم  َوآَلُمَرنَّ ْنَعاِم  اأْلَ آَذاَن  َفَلُيَبتُِّكنَّ  ُهْم  َوآَلُمَرنَّ ُهْم  َينَّ َمنِّ َوأَلُ

ِه( ]النساء: 119[. اللَّ

عن عبِد اللِه بِن َمسعوٍد رضي الله عنه، ))لَعَن اللُه الواِشماِت - 2
المَغيِّراِت  للُحسِن)3)،  والمتَفلِّجاِت  صاِت،  والمتَنمِّ والُمسَتوِشماِت، 

م تخريجه )ص: 17). )1) تقدَّ
م: )هذا المنهيُّ عنه إنَّما هو فيما يكون باقًيا؛  )2) قال القرطبيُّ في ضابط التغييِر المَحرَّ
به  ِن  والتَزيُّ كالُكحِل  باقًيا-  يكوُن  ال  ما  ا  فأمَّ تعالى،  الله  َخلِق  تغييِر  باِب  ِمن  ألنَّه 

للنِّساِء- فقد أجاز العلماُء ذلك(. ))تفسير القرطبي(( )393/5).
نوِب؛ ألنَّه  وقال ابن عثيمين: )إذا كان هذا التغييُر ثابًتا فهو حراٌم، بل من كبائِر الذُّ
اِء  ا إذا كان التغييُر غيَر ثابٍت، كالِحنَّ أَشدُّ تغييًرا لَخلِق الله تعالى من الَوشِم،... وأمَّ
َفتيِن(.  والشَّ يِن  الَخدَّ وَتحميِر  كالُكحِل  فهو  يزوُل،  ألنَّه  به؛  بأَس  فل  ونحوه، 

))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )20/17).
ُق مـا بين ثناياهـا بالِمْبـَرِد وَنْحِوه. =  )3) الُمَتفلِّجـات: جمـُع ُمتفلِّجـة: وهي التـي ُتَفرِّ
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م!  ى اللُه عليه وسلَّ َخلَق اللِه تعالى، ما لي ال ألَعُن َمن لَعَن النبيُّ صلَّ

ُسوُل َفُخُذوُه( ]الحشر: 7[(()1). وهو في كتاِب اللِه: )َوَما آَتاُكُم الرَّ

ادس: ألَّ ُيكوَن فيه ِغشٌّ أو تدليٌس الضابط السَّ

ى اللُه عليه - 1 عن أبي ُهريرَة رضي الله عنه: أنَّ َرسوَل الله صلَّ

َنا فليس ِمنَّا(()2). م قال: ))من َغشَّ وسلَّ

فَخَطَبنا، - 2 المدينَة  ُمعاِويُة  ))َقِدَم  قال:  المَسيِِّب  بِن  سعيِد  عن 

ًة)3) ِمن َشعٍر فقال: ما كنُت ُأرى أنَّ أحًدا يفَعُله إالَّ اليهوَد،  وأخرج ُكبَّ

وَر(()4). اه الزُّ م بَلَغه، فَسمَّ ى اللُه عليه وسلَّ إنَّ َرسوَل الله صلَّ

للِة: َوجُه الدَّ

وُر:  وِر، والزُّ عِر بالزُّ ى ِوصاَل الشَّ م َسمَّ ى اللُه عليه وسلَّ أنَّ النبيَّ صلَّ

= للُحْسِن: أي: ألجِل التَّحسيِن. ُينظر: ))فتح الباري(( البن َحَجر )372/10).
)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )5931( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )2125).

)2) أخرجه ُمْسِلم )101).
)3) ُكبَّـة: َشـٌعر مْكُفـوف بعُضـه علـى بعـض. ُينظـر: ))شـرح النـووي على مسـلم(( 

.(108/14(
)4) أخَرَجه الُبخاريُّ )3488(، وُمْسِلم )2127( واللَّفُظ له.
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ْعِر منه)1)، فُنِهَي َعن  الَكِذُب والتَّزييُن بالَباطِل، وال شكَّ َأنَّ وْصَل الشَّ
ذلك؛ لِما فيه من الِغشِّ والِخداِع)2).

)1) ))عمدة القاري(( للعيني )65/16( )63/22).
)2) ))كشف الُمشِكل من حديث الصحيحين(( البن الجوزي )371/4).
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الفصلة الثاين
عِر تَعّلمقة بالشَّ الّزينقة املة

أِس  املبحث األول: َشعرة الرَّ

عِر  )1) الشَّ املطلب األول: َترجيلة

ُة)2)، والَحنابِلُة)3).  افعيَّ عِر: نصَّ على ذلك الشَّ ُيستحبُّ َترجيُل الشَّ

ِة: نَّ ُة ِمن السُّ األِدلَّ

ٍل رضي الله عنه، قال: ))نَهى رسوُل الله - 1 عن عبِد اللِه بِن ُمَغفَّ
ِل إالَّ ِغبًّا(()4). م عن الترجُّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ

عِر: َتسريُحه وَدْهنُه. ُينَظُر: ))لسان العرب(( البن منظور )270/11(،  )1) ترجيُل الشَّ
))المبدع(( لبرهان الدين ابن ُمفِلح )71/1).

)2) ))روضة الطالبين(( للنووي )234/3(، ))نهاية المحتاج(( للرملي )148/8).
)3) ))شرح منتهى اإلرادات(( للُبُهوتي )43/1(، ))كشاف القناع(( للُبُهوتي )74/1). 
)4) أخرجه أبو داود )4159(، والترمذي )1756(، والنَّسائي )5055( واللَّفُظ لهم، 

وأحمد )16793( باختلف يسير.
 ،)293/1( ))المجموع((  في  النوويُّ  حه  وَصحَّ صحيح،  حَسٌن  الترمذي:  قال 

واأللبانيُّ في ))صحيح سنن أبي داود(( )4159).
بحيث  وقت،  بعد  وقًتا  أي:  ُة:  افعيَّ الشَّ فقال  ))ِغًبا((.  كلمة  معنى  في  واختلفوا 
ل. وقال الَحنابِلُة: أي: يوًما بعد يوٍم. ُينَظُر: ))روضة الطالبين(( للنووي  يِجفُّ األوَّ
)234/3(، ))شرح منتهى اإلرادات(( للُبُهوتي )43/1).    =
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ى اللُه عليه - 2 عن أبي ُهَريرَة َرِضَي اللُه عنه، أنَّ رسوَل اللِه صلَّ
م قال: ))من كان له َشعٌر فْلُيكِرْمه)1))))2). وسلَّ

وجه الدللة:

فيه داللة على استحباب إكرام الشعر بالدهن والتسريح)3).

عِر أو َجعلةه َضفريًة واحًِة أو أكَثَر املطلب الثاين: سِلة الشَّ

وبه  أكَثَر،  أو  واحدًة  َضفيرًة  َجعُله  أو  َشعِرها  سدُل  للمرأِة  ُيباُح 

يوًما، وليس الزًما  ُيفَعُل  يوًما، وال  ُيفَعُل  يعني:  ا«  »ِغبًّ ُعَثيمين: )قوله:  ابُن  قال   =
العكس(.  أو  يوميِن،  ويترَكه  يوًما،  يستعِمَله  أن  فُيمِكُن  الترتيِب،  بهذا  يكون  أن 

))الشرح الممتع(( )156/1).
بَشرط  ُجل  وللرَّ مطلًقا،  للنَِّساء  ُمْسَتحب  فالتْرِجيل  الُعلماء:  )قال   : النَّوويُّ وقال 
مسلم((  على  النووي  .))شرح  ذلك(  وَنْحو  يوَمين  ُكلَّ  أو  يوٍم  ُكلَّ  يْفعله  ال  أْن 

.(137/14(
ًقا ُمتَِّسًخا. ُينظر:  نْه ولُينظِّْفه بالَغسِل والتَّدهيِن، وال َيتُركه متَفرِّ )1) فْلُيكِرْمه: أي: فْلُيزيِّ

))المفاتيح في شرح المصابيح(( للمظهري )49/5).
)2) أخرجه أبو داود )4163(، والطَّحاوي في ))شرح مشكل اآلثار(( )3365(، والطبراني 

في ))المعجم األوسط(( )8485(، والبيهقي في ))شعب اإليمان(( )6455).
ن إسناَده النوويُّ في ))المجموع(( )293/1(، وابن َحَجر في ))فتح الباري((  َحسَّ
خاوي في ))األجوبة الُمرِضية((  )381/10( وقال: وله شاهد بإسناد حَسن، والسَّ
)1182/3(، وقال األلباني في ))صحيح سنن أبي داود(( )4163(: حسن صحيح.

)3) ))نيل األوطار(( للشوكاني )158/1).
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ينِة  ائِمُة)1)، وابُن ُعَثيميَن)2) ؛ وذلك ألنَّ األصَل في الزِّ جنُة الدَّ أفتت اللَّ
ِل الِحلُّ إالَّ ما دلَّ الدليُل على تحريِمه)3).  والتَجمُّ

عِر املطلب الثالث: َوصلة الشَّ

عِر بَشعِر اآلددّي  الفرع األول: َوصلة الشَّ

، وذلك باتِّفاِق الَمذاِهِب  َيحُرُم َوصُل المرأة َشْعرها بَشعِر اآلدميِّ
افعيَّة)6)، والَحنابِلة)7). ِة األرَبعة: الَحَنفيَّة)4)، والمالِكيَّة)5)، والشَّ الِفقهيَّ

ِة:  نَّ ُة ِمن السُّ األِدلَّ

م - 1 ى اللُه عليه وسلَّ عن أبي ُهريرَة َرِضَي اللُه عنه، عن النبيِّ صلَّ

اِئمة: )جْمُع المرأِة َشعَر رأِسها وَسْدُله وراءها جاِئٌز، سواء  )1) جاء في فتاوى اللَّْجنة الدَّ
جعَلْته ضفيرًة واحدًة أم أكَثَر، أم سَدَلْته وراَءها غيَر َمضفوٍر؛ لعدم ورود النَّهِي عن 

اِئمة - المجموعة األولى(( )186/5). ذلك(. ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ
 ، عِر َضفيرًة واحدًة، ال أعلُم فيه بأًسا. واألصُل الِحلُّ )2) قال ابُن ُعثيمين: )َجعُل الشَّ
باُعه فيه(. ))مجموع فتاوى ورسائل  نَّة يمنَُع ذلك وَجَب اتِّ وَمن رأى شيًئا ِمن السُّ

العثيمين(( )133/11).
)3) ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )290/12).

)4) ))العناية شرح الهداية(( للبابرتي )426/6(، ))الدر المختار للحصكفي وحاشية 
ابن عابدين(( )372/6).

اق )210/1(، ))مواهب الجليل(( للَحطَّاب )298/1). )5) ))التاج واإلكليل(( للموَّ
)6) ))فتح العزيز بشرح الوجيز(( للرافعي )29/4(، ))المجموع(( للنووي )296/1). 

اف القناع(( للُبُهوتي )81/1).  )7) ))كشَّ



ينُة 87الباُب الثاين - الزِّ

الفصلة الثاين

قال: ))لَعَن اللُه الواِصلَة والُمسَتوِصلَة، والواِشمَة والُمسَتوِشمَة)1))))2). 

))جاءت - 2 قالت:  عنها،  اللُه  َرِضَي  بكٍر  أبي  بنِت  أسماَء  عن 
م، فقالت: يا َرسوَل اللِه، إنَّ لي ابنًة  ى اللُه عليه وسلَّ امرأٌة إلى النبيِّ صلَّ
اللُه  لَعَن  فقال:  أفأِصُله؟  َشعُرها،  َق)4)  فتَمرَّ َحْصبٌة  أصاَبْتها  ُعَريًِّسا)3) 

الواِصلَة والُمسَتوِصلَة(()5).

للِة ِمن الَحديَثيِن: َوجُه الدَّ

عُن لَِمن فَعَل ذلك،  م: ))لعَن اللُه(( فيه اللَّ ى اللُه عليه وسلَّ قوُله صلَّ
الالِت)6)؛ ألنَّ فاِعَل الُمباِح ال  عِن على التَّحريِم ِمن أقوى الدَّ وَداللُة اللَّ

َتجوُز َلعنُته)7).

عِر بَشعٍر غرِي َشعِر اآلَددّي  الفرع الثاين: َوصلة الشَّ

مذَهُب  وهو  وَوَبِره،  وُصوِفه  الَحيواِن  بَشعِر  عِر  الشَّ َوصُل  َيحُرُم 

)1) الواِشمُة: التي َتغِرُز الِجلَد باإلَبِر ثمَّ َتحُشوه بالُكحِل. والُمسَتوِشمُة: الَمفعوُل بها 
ذلك. ُينظر: ))إرشاد الساري(( للقسطلني )115/4).

)2) أخَرَجه الُبخاريُّ )5933).
ًسا: تصغيُر َعُروٍس. ُينظر: ))شرح النووي على مسلم(( )103/14). )3) ُعَريِّ

َق: أى: انُتتِف وَتساَقط. ُينظر: ))إكمال المعلم(( للقاضي عياض )651/6). )4) فتَمرَّ
)5) أخَرَجه الُبخاريُّ )5941(، وُمْسِلم )2122( واللَّفُظ له.

)6) ))فتح الباري(( البن َحَجر )377/10).
)7) ))كشاف القناع(( للُبُهوتي )230/1).
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)3)، وهو اختياُر  اه النوويُّ ِة َقوَّ افعيَّ المالِكيَّة)1)، والَحنابِلة)2)، ووجٌه للشَّ
)4)، وابِن باٍز)5)، وابِن عثيميَن)6). نعانيِّ الصَّ

ِة: نَّ األِدلَّة ِمن السُّ

م - 1 ى اللُه عليه وسلَّ عن أبي ُهريرَة َرِضَي اللُه عنه، عن النبيِّ صلَّ
قال: ))لَعَن اللُه الواِصلَة والُمسَتوِصلَة، والواِشمَة والُمسَتوِشمَة(()7).

))جاءت - 2 قالت:  عنها،  اللُه  َرِضَي  بكٍر  أبي  بنِت  أسماَء  عن 
إنَّ لي  اللِه،  يا رسوَل  م، فقالت:  اللُه عليه وسلَّ ى  النبيِّ صلَّ إلى  امرأٌة 
اللُه  لَعَن  فقال:  أفأِصُله؟  َشعُرها،  َق  فتَمرَّ َحْصبٌة  أصاَبْتها  ُعَريًِّسا  ابنًة 

اق )210/1(، ))مواهب الجليل(( للَحطَّاب )298/1). )1) ))التاج واإلكليل(( للموَّ
اوي )22/1(، ))شرح منتهى اإلرادات(( للُبُهوتي )46/1).  )2) ))اإلقناع(( للحجَّ

)3) ))المجموع(( للنووي )140/3).
واستيصالِه(.  عِر  الشَّ لوصِل  ُمطَلًقا  بالتَّحريِم  قاضيٌة  )األحاديُث  الصنعاني:  قال   (4(

))سبل السلم(( )212/2). 
ا ُيوَصُل به  عِر ال يجوُز، وال َفْرَق بين َشعِر بني آدَم وَغيِره ممَّ )5) قال ابن باز: )َوصُل الشَّ
حيحِة الواردِة في النَّهِي عن ذلك(. ))مجموع فتاوى  عُر؛ لعموِم األحاديِث الصَّ الشَّ

ابن باز(( )52/10).
ٌم، بل هو من الكباِئِر؛  عِر، ُمَحرَّ أِس- بالشَّ عِر- َشعِر الرَّ )6) قال ابن عثيمين: )وْصُل الشَّ
الدرب((  على  نور  ))فتاوى  َفَعَله(.  َمن  لَعَن  وسلَّم  عليه  اللُه  صلَّى  النبيَّ  ألنَّ 

.(582/2(
م تخريُجه )ص: 87). )7) تقدَّ
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الواِصلَة والُمسَتوِصلَة(()1).

عنهما - 3 اللُه  َرِضَي  اللِه  َعبِد  بَن  َسِمَع جابَِر  أنَّه  َبيِر،  الزُّ أبي  عن 
بَرأِسها  المرأُة  تِصَل  أن  م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيُّ  ))زَجَر  يقول: 

َشيًئا(()2). 

للِة من هذه األحاديِث:  َوجُه الدَّ

َفْرَق بين َشعِر  أنَّه ال  أنَّ هذه األحاديَث وغيَرها دلَّ ُعموُمها على 
عُر)3). ا ُيوَصُل به الشَّ بني آَدَم وَغيِره ِممَّ

عِر باخِلَرِق كاحلريِر وَغرِيه كمة َوصِل الشَّ الفرع الثالث: حة

ـعِر بالِخـَرِق وُخيوِط الَحريـِر وَغيِرها؛ نصَّ عليه  يجـوُز َوصُل الشَّ
يـِث بـِن سـعٍد)6)، واختـاره  المالِكيَّـة)4)، والَحنابِلـة)5)، وهـو قـوُل اللَّ

م تخريُجه )ص: 87). )1) تقدَّ
)2) أخرجه ُمْسِلم )2126).

)3) ))مجموع فتاوى ابن باز(( )52/10).
اق )210/1(، ))مواهب الجليل(( للَحطَّاب )298/1). )4) ))التاج واإلكليل(( للموَّ
وا على الجواِز إذا كان للحاجِة، فإذا كان أكَثَر ِمن الحاجة، ففيه روايتان:  )5) الَحنابِلة نصُّ
أولي  ))مطالب   ،)81/1( للُبُهوتي  القناع((  اف  ))كشَّ ُينظر:  والُحرمِة.  بالكراهِة 

النهى(( للرحيباني )90/1). 
عِر، وال بأس بَوصِله  )6) قال النووي: )قال اللَّيُث بن سعد: النهُي مخَتصُّ بالوصِل بالشَّ

بُصوٍف وِخَرٍق وغيرها(. ))شرح النووي على ُمْسِلم(( )104/14). 
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عيـاٌض)1). القاضي 

وذلك لآلتي:

أوًل: ألنَّه ليس بَوْصٍل وال هو في معًنى مقصوٍد للَوصِل)2).

ثانًيا: أنَّه للتَّجميِل والتَّحسيِن، كما ُيَشدُّ منه فى األوساط، وُيرَبُط 
من الُحلي فى األعناِق، وُيجَعُل فى األيدى واألرُجِل)3).

عِر الّصناعّي )الباروكق( الفرع الرابع: لةبسة الشَّ

ناعيِّ )الباروكة()4)، وهو َقوُل ابِن  عِر الصِّ ال يجوُز للَمرأِة ُلبُس الشَّ

عَر،  ا ال ُيشبُِه الشَّ نة وِشبِهها ممَّ ا َربُط خيوِط الحرير الُمَلوَّ )1) قال القاضي ِعياٍض: )فأمَّ
فليس من الَوصِل، وال هو َمقِصَده وإنَّما هو للتَّجميِل والتَّحسيِن، كما ُيَشدُّ منه فى 
األوساِط، وُيرَبُط من الُحليِّ فى األعناق، وُيجَعُل فى األيدى واألرُجِل(. ))إكمال 

المعلم(( )652/6).
كفاية  على  العدوي  ))حاشية   ،)652/6( ِعياض  للقاضي  المعلم((  ))إكمال   (2(

الطالب الرباني(( )459/2).
)3) ))إكمال المعلم(( للقاضي عياض )652/6).

ا إذا لم ُيوَجْد للمرأِة َشعٌر أصًل، أو كانت َقرعاَء؛ فل حَرَج من استعماِل الباروكِة.  )4) أمَّ
المرأِة َشعٌر أصًل، أو كانت قرعاَء؛ فل  ابن عثيمين: )إن لم يكن على رأِس  قال 
ولهذا  العيوِب جائزٌة،  إزالَة  العيَب؛ ألنَّ  لَِيسُتَر هذا  الباروكِة؛  استعماِل  ِمن  حرَج 
أِذَن النبيُّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم لَِمن ُقطَِعت أنُفه في إحدى الَغَزواِت أن يتَِّخَذ أنًفا 
التَّجميِل وعمليَّاُته، فما  من ذَهٍب، فالمسألُة أوَسُع من ذلك، فتدُخُل فيها مساِئُل 
َله، أو إزالة بقعٍة =  كان إلزالة عيٍب فل بأَس به، مثل أن يكوَن في أنِفه اعِوجاٌج فُيَعدِّ
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ائِمُة)3). جنُة الدَّ باز)1)، وابِن ُعَثيمين)2)، وبه أفَتت اللَّ

ِة: نَّ األِدلَّة ِمن السُّ

فَخَطَبنا، - 1 المدينَة  ُمعاِويُة  ))َقِدَم  قال:  المَسيِِّب  بِن  سعيِد  عن 
ًة)4) ِمن َشعٍر فقال: ما كنُت ُأرى أنَّ أحًدا يفَعُله إالَّ اليهوَد،  وأخرج ُكبَّ

وَر(()5). اه الزُّ م بَلَغه، فَسمَّ ى اللُه عليه وسلَّ إنَّ َرسوَل الله صلَّ

اللُه  ى  الله صلَّ نبيَّ  وإنَّ  ِزيَّ سوٍء،  أحَدْثُتم  قد  ))إنَّكم  لفٍظ:  وفي 
وِر(()6). م نهى عن الزُّ عليه وسلَّ

ا إن كان لغير إزالِة َعيٍب، كالوْشِم والنَّمِص مثًل،  = َسوداَء مثًل، فهذا ال بأس به، أمَّ
فهذا هو الممنوُع(. ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )137/11).

كان  سواء  ُلبُسه،  يجوُز  ال  )الباروكة(  ى  المسمَّ االصطناعيُّ  عُر  )الشَّ باز:  ابن  قال   (1(
بُِس له رجًل أم امرأًة(. ))مجموع فتاوى ابن باز(( )95/29). اللَّ

مٌة وهي داِخلٌة في الوصِل، وإن لم تُكْن َوصًل فهي  )2) قال ابن عثيمين: )الباروكة محرَّ
ُتظِهُر رأَس المرأِة على وجٍه أطَوَل ِمن حقيقتِه، فُتشبُِه الَوصَل، وقد لعن النبيُّ صلَّى 
العثيمين((  ورسائل  فتاوى  ))مجموع  والُمسَتوِصلَة(.  الواِصلَة  وسلَّم  عليه  اللُه 

.(137/11(
ى بالباروكة؛  عَر الُمسمَّ اِئمة: )ال يجوُز للرُجِل أن َيلَبَس الشَّ )3) جاء في فتاوى اللَّْجنة الدَّ
اِئمة- المجموعة األولى((  ينِة، كما ال يجوُز ذلك للمرأِة(. ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ للزِّ

.(207/5(
)4) ُكبَّة: َشٌعر مْكُفوف بعُضه على بعض. ُينظر: ))شرح النووي على مسلم(( )108/14).

)5) أخَرَجه الُبخاريُّ )3488(، وُمْسِلم )2127( واللَّفُظ له.
)6) أخرجه ُمْسِلم )2127).



ينُة الباُب الثاين - الزِّ 92

الفصلة الثاين

للِة: َوجُه الدَّ

ى اللُه  إنَّ ما ُيعَرُف بالباروكِة إن لم يُكْن هو عيَن ما ذَكَره النبيُّ صلَّ
الِفتنِة  منه في  أَشدُّ  بل هو  ُدوَنه،  فليس  إسرائيَل،  بني  م عن  عليه وسلَّ

وِر)1). والتَّلبيِس والزُّ

َجت، - 2 عن عائشَة َرِضَي اللُه عنها: ))أنَّ جاريًة ِمن األنصاِر تزوَّ
َط)2) َشعُرها فأرادوا أن َيِصلوها، فسألوا النبيَّ صلَّى  وأنَّها َمِرَضت فتَمعَّ

م فقال: لَعَن اللُه الواِصلَة والُمسَتوِصلَة(()3). اللُه عليه وسلَّ

للِة: َوجُه الدَّ

ُله أو يَكثُِّره ويَكبُِّره حراًما   أنَّه إذا كان َوصُل المرأِة َشْعَرها بما ُيَطوِّ
وِر-  عنَة؛ لِما في ذلك ِمن الِخداِع والتَّدليِس والزُّ تستِحقُّ عليه المرأُة اللَّ
وِر والِخداِع)4). ٍر أَشدُّ في التَّدليِس، وأعَظُم في الزُّ فاتِّخاُذ رأٍس كامٍل ُمَزوَّ

املطلب الرابع: َقصُّ امَلرأِة َشْعَرها للّزينِق

يبُلْغ  لم  ما  ينِة)5)،  الزِّ أجِل  ِمن  َشعَر رأِسها  َتُقصَّ  أن  للَمرأِة  يجوُز 

)1) ُينظر: ))مجموع فتاوى ابن باز(( )56/10).
َط: أى: انُتتِف وَتساَقط. ُينظر: ))إكمال المعلم(( للقاضي عياض )651/6). )2) فتَمعَّ

)3) أخَرَجه الُبخاريُّ )5934( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )2123).
)4) ))مجموع فتاوى ابن باز(( )57/10). 

ه للتْخِفيِف =  ينِة من المساِئِل الحاِدثة، أما قصُّ )5) َقصُّ المرأة َشعر رأِسها ِمن أجِل الزِّ
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ابِن  َقوُل  وهو  والفاِسقاِت)1)،  الكاِفراِت  أو  جاَل،  الرِّ فيه  ُتشبُِه  ا  َحدًّ
باز)2)، وابِن ُعَثيمين)3)، .............................................

َيأُخْذَن  اللُه عليه وسلَّم-  - صلَّى  النبيِّ أزواُج  ))كان  فيه حديٌث:  فقد ورد  = منه 
ِمن رؤوِسهنَّ حتى تكوَن كالَوْفَرِة(( رواه ُمْسِلم )320(، قال القاضي عياض: هذا 

)دليٌل على جواز تحذيف النِّساء لُشُعورهن(. ))إكمال المعلم(( )163/2).
ى بأسماِئها،  )1) وأما ما اسُتحدَث ِمن قصِّ الشعِر على أشكاِل بعِض الحيواناِت وُيسمَّ
ممنوٌع  وهو  بالحيواناِت،  تشبٌه  ففيه  ذلك  وغير  األسد(  ة  )َقصَّ بـ  ُيعرف  كالذي 

بالنسبة للرجاِل والنساِء.
لِك  فليس  الَحلُق،  عنه  المنهيُّ  فيه شيًئا،  نعَلُم  المرأِة ال  َشعِر  باز: )قصُّ  ابن  قال   (2(
ي من طولِه أو ِمن َكثرتِه، فل نعلم فيه بأًسا،  أن تحلقي شعَر رأِسك، لكن أن تُقصِّ
لكن ينبغي أن يكوَن ذلك على الطريقِة الَحَسنِة التي َترَضينَها أنِت وزوُجك، بحيث 
بقائه  في  كافرة، وألنَّ  بامرأٍة  تشبٌُّه  الَقصِّ  في  يكوَن  أن  غير  عليها من  معه  َتتَِّفقيَن 
يِء لُطولِه  ت منه المرأُة بعَض الشَّ طويًل ُكلفًة بالَغسِل والَمشِط، فإذا كان كثيًرا وقصَّ
أو كثرتِه، فل يضرُّ ذلك، أو ألن في قصِّ بعِضه جمااًل ترضاه هي ويرضاه زوُجها، 
ٍة وَمَرٍض، وبالله التوفيق(.  ا َحلُقه بالكليَِّة فل يجوُز إالَّ ِمن ِعلَّ فل نعلم فيه شيًئا، أمَّ

))فتاوى المرأة الُمْسِلمة(( )515/2).
)3) قال ابن عثيمين: )األصُل فيه اإلباحُة، وأنَّ المرِجَع فيه للعادِة، ففيما سبق كانت 
ه إالَّ عند الحاجة الشرعيَّة  أِس وتفَتِخُر بطول الرأس وال تُقصُّ النِّساُء ترَغُب طوَل الرَّ
أو الحسيَّة، وتغيََّرت األحوال اآلن، فالقول بالتحريم ضعيٌف وال وجَه له، والقول 
القواِعِد واألصوِل،  إلى  أقَرُب  باإلباحة  ٍل ونظٍر، والقول  تأمُّ إلى  بالكراهِة يحتاُج 
وقد روى ُمْسِلم في صحيحه »أنَّ نساَء النبيِّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم بعد موتِه ُكنَّ 
حتى  بالًغا  ا  قصًّ المرأُة  ْته  قصَّ إذا  لِكْن  كالَوفرِة«،  تكوَن  حتى  ُرؤوَسهنَّ  َيقُصْصَن 
يكوَن كرأِس الرُجِل، فهذا حراٌم ال إشكاَل فيه؛ ألنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وعلى = 
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ائِمُة)1). جنُة الدَّ وبه أفَتت اللَّ

ليُل ِمن الكتاِب: الدَّ

َباِت  يِّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ ِه الَّ َم ِزيَنَة اللَّ قوُله تعالى: )ُقْل َمْن َحرَّ
ْزِق( ]األعراف: 32[. ِمَن الرِّ

للِة: َوجُه الدَّ
ينِة اإلباحُة)2).  لِت والزِّ  دلَّت اآليُة على أنَّ األصَل في أنواِع التَجمُّ

له  املطلب اخلادس: َحلقة َشعر رأس امَلرأِة كة

َيحُرُم على المرأِة َحلُق رأِسها، وهو مذَهُب الَحَنفيَّة)3)، والمالِكيَّة)4)، 

يماثُِل  ا  قصًّ ْته  قصَّ لو  وكذلك  جاِل،  بالرِّ النِّساِء  ِمن  المتَشبِّهاِت  لَعَن  وسلم  = آله 
ا  قصًّ ْته  قصَّ إذا  ا  أمَّ منهم،  فهو  بَقوٍم  تَشبَّه  َمن  فإنَّ  والعاهراِت،  الكافراِت  رؤوَس 
جاِل، وال يكون ُمشابًها لرؤوس العاهراِت  خفيًفا ال يِصُل إلى حدٍّ ُيشبُِه ُشعوَر الرِّ

والكافراِت، فل بأَس به(. ))فتاوى نور على الدرب(( )26/11).
ِة التَشبَُّه بنِساِء الكافرين  اِئمة: )إذا كان الغَرُض ِمن الَقصَّ )1) جاء في فتاوى اللَّْجنة الدَّ
عليه  اللُه  صلَّى  لَقولِه  حراٌم؛  الُمْسِلمين  بغير  التَشبَُّه  ألنَّ  حراٌم؛  فهي  والُملِحديَن 
ا إذا لم يكن القصُد منها التَشبَُّه، وإنَّما هي  وسلَّم: »َمن تَشبَّه بَقوٍم فهو منهم«. وأمَّ
َن  عادٌة ِمن العاداِت الُمستحَدثِة بين النساِء، فإذا كان فيها ما ُيعتَبُر زينًة ُيمِكُن أن تتزيَّ
، فل يظَهُر لنا  بها لَِزوِجها وَتظَهَر بها أمام أترابِها في مظَهٍر يرَفُع من َقْدِرها عندهنَّ

اِئمة- المجموعة األولى(( )199/5). بأٌس بها(. ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ
)2) ُينظر: ))محاسن التأويل(( للقاسمي )46/5).

)3) ))تبيين الحقائق(( للزيلعي )39/2(، ))البناية شرح الهداية(( للعيني )273/4). 
)4) ))منـح الجليـل شـرح مختصـر خليـل(( لعليـش )507/1(، وُينظر: ))شـرح = 
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َحزٍم)3)،  وابِن   ،(2( الَبصريِّ الحَسِن  َقوُل  وهو  الَحنابِلِة)1)،  عند  ووجٌه 
جنُة  اللَّ أفَتت  وبه  باز)6)،  وابِن  ْنقيطي)5)،  والشِّ َحَجر)4)،  ابِن  واختياُر 

ائِمُة)7).  الدَّ

األِدلَّة:

ِة  نَّ أوًل: ِمن السُّ

عليه - 1 الله  ى  صلَّ النبيِّ  عن  عنهما،  الله  رضي  َعبَّاٍس  ابِن  عِن 

= مختصر خليل(( للَخَرشي )335/2). 
)1) ))الفروع(( البن ُمفِلح )155/1(، ))اإلنصاف(( للَمْرداوي )97/1). 

: )وقال الحَسُن: َحلُق رأِسها ُمْثلٌة(. ))االستذكار(( )317/4). )2) قال ابن َعبِد الَبرِّ
)3) قال ابن حزم: )ال يِحلُّ للمرأِة أن تحِلَق رأَسها إالَّ من ضرورة(. ))المحلى باآلثار(( 

.(229/9(
الباري((  ))فتح  ضرورة(.  بغير  رأِسها  َشعِر  َحلُق  عليها  )َيحُرُم  َحَجر:  ابن  قال   (4(

.(375/10(
، وإذا  نْقيطي: ) فالحديُث يشَمُل ُعموُمه الَحلَق بالنسبة للُمحِرمِة بل َشكٍّ )5) قال الشِّ
البيان((  ))أضواء  أولى(.  األحواِل  من  فغيُره  النُُّسِك،  حاِل  في  َحْلُقه  لها  ُيَبْح  لم 

.(189/5(
ٍة وَمَرٍض(. ))فتاوى المرأة الُمْسِلمة((  )6) قال ابن باز: )َحلُقه بالكليَِّة ال يجوُز إالَّ ِمن ِعلَّ

.(515/2(
اِئمة: )ال يجوُز للمرأِة أن تحِلَق إالَّ ِمن ضرورٍة(. ))فتاوى  )7) جاء في فتاوى اللَّْجنة الدَّ

اِئمة – المجموعة األولى(( )196/5). اللَّْجنة الدَّ
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م قال: ))ليَس على النِّساِء َحلٌق، إنَّما على النِّساِء التَّقصيُر(()1). وسلَّ

للِة: َوجُه الدَّ

ُسِك، فَغيُره من األحواِل  اِرُع لها َحْلَقه في حاِل النُّ أنَّه إذا لم ُيبِِح الشَّ
أولى)2).

عِن ابِن عبَّاٍس َرِضَي اللُه عنهما، قال: ))لَعن رسوُل اللِه صلَّى - 2
جاِل بالنِّساِء، والُمَتَشبِّهاِت ِمن النِّساِء  م الُمَتَشبِّهيَن ِمن الرِّ اللُه عليه وسلَّ

جاِل(()3).  بالرِّ

للِة: َوجُه الدَّ

ِة  جاِل؛ ألنَّ الَحلَق ِمن ِصفاتِهم الخاصَّ أنَّ الحالِقَة رأَسها ُمتَشبِّهٌة بالرِّ
بهم دوَن اإلناِث عادًة)4).

)1) أخرجه أبو داود )1985(، والدارمي )1905(، والطبراني )250/12( )13018).
النووي في ))المجموع(( )197/8(، وابن َحَجر في ))التلخيص  ن إسناَده  َحسَّ
الفقيه(( )341/1(،  ابن كثير في ))إرشاد  ح إسناَده  الحبير(( )894/3(، وَصحَّ
ح الحديَث األلبانيُّ في ))صحيح سنن أبي داود(( )1985(، والوادعي في  وصحَّ

))الصحيح المسند(( )700).
نْقيطي )189/5). )2) ))أضواء البيان(( للشِّ

)3) أخَرَجه الُبخاريُّ )5885).
نْقيطي )189/5). )4) ))أضواء البيان(( للشِّ
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ثانًيا: ألنَّ الَحلَق ُمثلٌة بالمرأِة، فُمنَِعت منه)1).

املبحث الثاين: َشعرة الَوجِه

كمة إزالِق َشعِر احلواِجِب )النَّْمص(  املطلب األول: حة

افعيَّة)2)، والَحنابِلة)3)،  َتحُرُم إزالُة َشعِر الحواِجِب؛ َنصَّ عليه الشَّ
وهو قوُل ابِن حزٍم)4)، واختاره ابُن باز)5)، وابُن ُعثيمين)6)، وبه أفتت 

)1) ))تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي(( )39/2).
)2) والنَّْمص عندهم: األخُذ ِمن شعِر الوجِه والحاجِب، واستثنَوا ِمن ذلك ما إذا أِذن 
المحتاج((  ))مغني   ،)182/2( للهيتمي  المحتاج((  ))تحفة  ُينظر:  وُج.  الزَّ لها 

للشربيني )191/1(، ))نهاية المحتاج(( للرملي )25/2).
)3) وقيَّدوا النَّْمص بالنَّتِف، وجعلوه لجميِع الوِجه ال الحاجبيِن فقط. ُينظر: ))كشاف 

القناع(( للُبُهوتي )81/1(، وُينظر أيًضا: ))الُمْغني(( البن قدامة )70/1).
حزم:  ابن  قال  فقط.  الحاجبيِن  ال  الوجِه  لجميِع  وَجَعَله  بالنَّتِف،  النَّْمص  وقيَّد   (4(

عِر ِمن الوجِه(. ))المحلى(( )398/2). )النَّْمص هو نتُف الشَّ
)5) قال ابُن باز: )ال يجوُز أخُذ َشعِر الحاِجَبيِن، وال التَّخفيُف منهما؛ لِما ثَبَت عن النبيِّ 
أْخَذ  أنَّ  الِعلِم  بيََّن أهُل  صَة، وقد  النَّاِمصَة والمتنَمِّ لَعَن  أنَّه  اللُه عليه وسلَّم:  صلَّى 

َشعِر الحاِجَبيِن ِمن النَّمِص(. ))مجموع فتاوى ابن باز(( )51/10).
عِر ِمن الحاجبيِن إن كان بالنَّتِف فإنَّه هو النَّْمُص، وقد  )6) قال ابن عثيمين: ) إزالُة الشَّ
الذنوب،  كبائِر  من  وهو  صَة،  والمتنَمِّ النَّاِمصَة  وسلَّم  عليه  اللُه  صلَّى  النبيُّ  لعن 
لكان  رجٌل  صنعه  فلو  وإالَّ  ِل،  للتَجمُّ غالًبا  تفَعُله  التي  هي  ألنَّها  المرأَة؛  وَخصَّ 
ملعوًنا كما ُتلَعُن المرأُة، والعياذ بالله. وإن كان بغيِر النَّتِف، بالَقصِّ أو بالَحلِق، فإنَّ 
بعَض أهِل الِعلِم َيَروَن أنَّه كالنَّتِف؛ ألنَّه تغيير لخلِق الله، فل َفْرَق بين أن يكون = 
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ائِمُة)1). جنُة الدَّ اللَّ

األِدلَّة:

أوًل: ِمن الِكتاب

ُهْم  َينَّ َمنِّ ُهْم َوأَلُ نَّ ِضلَّ )َوأَلُ َقوُله تعالى، حكايًة عن إبليَس لعَنه اللُه: 
ِه(  اللَّ َخْلَق  َفَلُيَغيُِّرنَّ  ُهْم  َوآَلُمَرنَّ ْنَعاِم  اأْلَ آَذاَن  َفَلُيَبتُِّكنَّ  ُهْم  َوآَلُمَرنَّ

]النساء: 119[.

للِة: َوجُه الدَّ

اهرِة بالَوشِم)2)، والَوشِر)3)، والنَّمِص،  أنَّ هذا يتناَوُل تغييَر الِخلقِة الظَّ
ِخلقَة  فَغيَّروا  يطاُن،  الشَّ به  أغواهم  ا  ممَّ ذلك  ونحِو  للُحسِن،  ِج  والتفلُّ

حمِن)4). الرَّ

ا أو َحلًقا، وهذا أحوُط بل ريٍب، فعلى المرِء أن يتجنََّب ذلك  = نتًفا أو يكون َقصًّ
سواء كان رجًل أو امرأًة(. ))فتاوى علماء البلد الحرام(( )ص 1142).

اِئمة: )ال يجوُز َحلُق الحواِجِب وال تخفيُفها؛ ألنَّ ذلك هو  )1) جاء في فتاوى اللَّْجنة الدَّ
النَّمُص الذي لعن النبيُّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم َمن فَعَلْته أو طَلَبت فِْعَله(. ))فتاوى 

اِئمة- المجموعة األولى(( )196/5). اللَّْجنة الدَّ
)2) الوشم: غرُز الجلِد باإلَبِر ثمَّ حشوه بالُكحِل. ُينظر: ))إرشاد الساري(( للقسطلني 

.(115/4(
)3) الَوْشُر: َتحديُد األْسناِن وَتْرقيُقها. ُينظر: ))مختار الصحاح(( للرازي )ص: 339).

)4) ))تفسير السعدي(( )203).
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ِة  نَّ ثانًيا: ِمن السُّ

عن عبِد الله بن مسعوٍد رضي الله عنه، قال: ))لعن اللُه الواِشماِت 
صاِت، والمتَفلِّجاِت للُحسِن المَغيِّراِت َخْلَق  والمْسَتوِشماِت، والمتَنمِّ
اللِه، فبلغ ذلك امرأًة ِمن بني أَسٍد ُيقاُل لها أمُّ يعقوَب، فجاءت فقالت: 
إنَّه بلغني عنك أنَّك لَعْنَت كيَت وكيَت، فقال: وما لي ال ألَعُن َمن لعَن 

م، ...(()1). ى اللُه عليه وسلَّ َرسوُل الله صلَّ

للِة: َوجُه الدَّ

عِن على التَّحريِم ِمن  صاِت(( وَداللُة اللَّ أنَّه قال: ))لعن اللُه المتَنمِّ
الالِت)2). أقوى الدَّ

املطلب الثاين: حكم َتشمرية احَلواِجِب

ُيباُح َتشقيُر الحاِجَبيِن)3) للنِّساِء، ...................................

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )4886( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )2125).
)2) ))فتح الباري(( البن َحَجر )377/10).

َحجُمه  يختفَي  الِجلِد؛ كي  لوَن  ُيشبُه  بلوٍن  الحاِجَبيِن  َصبُغ  الحاجبيِن: هو  تشقيُر   (3(
كما  ل،  التَجمُّ لزيادِة  طلًبا  دقيٌق؛  رقيٌق  حاِجٌب  بالَقلِم  َمكاَنه  ُيرَسُم  ثم   ، الحقيقيُّ
بلوِن  الحاِجَبيِن  من  فقط  والسفليِّ  العلويِّ  الجزء  بصبِغ  التَّشقيُر  يتِمَّ  أن  يمِكُن 
الِجلِد؛ كي يبدَو َشعُر الحاجبيِن غيُر المصبوِغ في الوَسِط رقيًقا أيًضا. ُينظر: )فتوى 

لجنة اإلفتاء باألردن( )رقم 688).
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ينِة  وهو قوُل ابِن باز)1)، وابِن ُعَثيمين)2)؛ وذلك ألنَّ األصَل في الزِّ
ليُل على َتحريِمه، وال دليَل على التَّحريِم، وليس  اإلباحُة إالَّ ما دلَّ الدَّ

التَّشقيُر ِمن النَّمِص)3).

ــاِرب إذا نبتا يف وجِه  املطلــب الثالث: إزالقة َشــعِر الّلحيــِق والشَّ

املرأِة

ُيستَحبُّ للمرأِة إزالُة ما نَبَت ِمن َشعٍر في لِحيتِها وشاِربِها)4)، وهذا 

ابن  اإلمام  ))مسائل  فيه(.  فأجاب: )ال حرَج  الحاجبيِن،  تشقيِر  باز عن  ابُن  ُسِئل   (1(
باز(( )219).

)2) ُسِئَل ابُن عثيمين: يوَجُد بعُض األصباِغ واأللواِن ُتوَضُع على الحاِجَبيِن حتى تبدَو 
النَّمِص؟ فأجاب: )تلويُن  ة َشهٍر تقريًبا، فهل هذا في ُحكِم  رقيقًة، وتبَقى هذه مدَّ
واِد لَِمن ابَيضَّ َشعُره ال بأَس به، هذا هو األصُل؛ ألنَّ األصَل في  عِر بغيِر السَّ الشَّ
عِر. كما أنَّ بعَض  ، وليس هذا من النَّمِص، لِكنَّه من ترقيِق الشَّ غير العباداِت الِحلُّ

عر.  ي الشَّ النَّاِس يختار أن يكوَن َشعُره َجعًدا، وَيطليه بما يَقوِّ
تبدَو  حتى  عليها  األلواِن  بعض  باستخداِم  ُقهما  يرقِّ شيخ،  يا  الحاجباِن  السائل: 

ن البَشرة!  رقيقًة، وال يقصُّ شعر الحاِجَبين؛ ولكن َيضُعها عليه ويلوِّ
جاِل أم ال؟ الرجُل  الشيخ: ليس فيه بأٌس، لكن المسألة: هل هذا جائٌِز في حقِّ الرِّ
الباب  ))لقاء  بأس(.  فل  المرأُة  ا  أمَّ المرأة،  به  ُل  تتَجمَّ بما  َل  يتَجمَّ أن  له  ينبغي  ال 

المفتوح(( )اللقاء رقم: 131). 
))لقاء   ،)133/11(  ،)290/12( العثيمين((  ورسائل  فتاوى  ))مجموع  ُينظر:   (3(

الباب المفتوح(( )اللقاء رقم: 131).
ـا المالِكيَّـة فقـد قالـوا بالوجـوِب. ُينظـر: ))مواهـب الجليـل(( للَحطَّـاب =  )4) أمَّ
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عَر نابٌِت في محلٍّ  افعيَّة)2)؛ وذلك ألنَّ هذا الشَّ مذَهُب الَحَنفيَّة)1)، والشَّ

ٌه للِخلقِة)3).  غيِر ُمعتاٍد، فهو ُمَشوِّ

ِِ املبحث الثالث: إزالقة َشعِر ساِئِر اجلَس

ُيباُح إزالُة َشعِر سائِِر الجَسِد)4)، وهو َقوُل ابِن باٍز)5)، وابِن ُعَثيمين)6)، 

= )220/4(، ))الشرح الكبير(( للدردير )90/1).

)1) ))الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين(( )373/6).

)2) ))المجموع(( للنووي )290/1(، ))مغني المحتاج(( للشربيني )191/1).

)3) ُينظر: ))المجموع(( للنووي )378/1(، ))تحفة المحتاج(( للهيتمي )205/1(، 
))مجموع فتاوى ابن باز(( )402/6).

راَعيِن. َقبِة، والذِّ دِر، والرَّ اقين، والَعُضد، والبطِن، والصَّ جَلين، والسَّ )4) كَشْعر اليَديِن والرِّ
َشعِر  ِمثُل  آَخُر...  َشعٌر  الثالث:  )الِقسُم  البدِن:  شعِر  أقساِم  بياِن  في  باز  ابن  قال   (5(
دِر؛ هذا لم َيِرْد فيه شيٌء فيما نعَلُم،  يقاِن، شعِر الَعُضد، شعِر البطِن، َشعِر الصَّ السِّ
فَمن تَرَكه فل بأَس، ومن أَخَذه فل بأس. من أزاله بَشيٍء فل بأس، ومن ترَكه فل 

بأس، فاألمُر فيه واِسٌع إن شاء الله(. ))فتاوى نور على الدرب(( )2277/4).

)6) قال ابن عثيمين: )ما سكَت عنه الشرُع فلم يأُمْر بإزالتِه ولم َينَْه عن إزالتِه، وذلك 
فل  َكُثَر  إن  فهذا  والبطن؛  والساقين  الذراعين  َقبِة، وشعر  الرَّ وَشعِر  الصدِر  كشعِر 
ُه المنَظَر، وأما إذا لم يكُثْر  بأس ِمن تخفيِفه، وال حرج فيه؛ ألنَّ في ذلك إزالَة ما يَشوِّ
ِض له؛ ألنَّ الله سبحانه وتعالى لم يخُلْقه عبًثا، بل ال بدَّ فيه  فإنَّ األولى عدُم التَعرُّ

من فائدٍة(. ))فتاوى نور على الدرب(( )8/11).
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ائِمُة)1)؛ ألنَّه َشعٌر َمسكوٌت عنه، فدلَّ على إباحِة  جنُة الدَّ وأفَتت به اللَّ
إزالتِه)2).

لحيٍة  من  لها  َينُبُت  قد  ما  تزيَل  أن  للمرأِة  )يجوُز  اِئمة:  الدَّ اللَّْجنة  فتاوى  في  جاء   (1(
المجموعة   - اِئمة  الدَّ اللَّْجنة  ))فتاوى  َيَديها(.  أو  ساَقيها  في  شعٍر  أو  شارٍب  أو 

األولى(( )210/5).
)2) ))فتاوى نور على الدرب(( للعثيمين )8/11).
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الفصلة الثالثة
الزينقة املتَعّلمقة بالوجِه واليِيِن

املبحث األول: الّزينقة املتعّلمقة بالوجِه

املطلب األول: َدساحيقة الوجِه )املكياج(

ُن باستخداِم َمساحيِق َتجميِل الَوجِه)2)، وهو  يجوُز)1) للَمرأِة التَزيُّ
قوُل ابِن باز)3)، .....................................................

تتَشبََّه  وأالَّ  عليها،  ضرٌر  فيها  يكوَن  أالَّ  ومنها:  رعيِة،  الشَّ وابِِط  الضَّ مراعاة  مع   (1(
لها.  محاِرَم  ليسوا  الذين  جاِل  الرِّ عن  وجَهها  تسُتَر  وأن  والفاسقاِت،  بالكافراِت 
))مجموع   ،)129/17( األولى((  المجموعة  اِئمة-  الدَّ اللَّْجنة  ))فتاوى  ُينظر: 

فتاوى ورسائل العثيمين(( )290/12).
قال  ذلك،  ونحِو  بتحميره  لوجهها  المرأِة  تحسيِن  جواِز  على  الحنابلُة  نصَّ   (2(
ه وتحسينُه بتحميِره ونحوه(. ))شرح منتهى  الُبُهوتي: )وللمرأِة حلُق وجهها، وحفُّ

اإلرادات(( للُبُهوتي )46/1).
الرملي:  قال  وِج،  الزَّ بإذِن  جائٌِز  فهو  الشافعية  مذهب  ِمن  حيِح  الصَّ على  أما 
مَع  األصابِع  وَتطريُف  ونحُوه،  اِء  بالِحنَّ الَوْجَنِة  وَتْحميُر  واِد  بالسَّ )والخضاُب 
واِد،... فإن أِذَن لها زوُجها أو َسيُِّدها في ذلك جاَز؛ ألنَّ له َغَرًضا في تزيينِها  السَّ
وَضِة، وأْصِلها، وهو األوَجُه(. ))نهاية المحتاج(( )25/2(، وُينظر:  له كما في الرَّ

))تحفة المحتاج للهيتمي وحاشية الشرواني(( )128/2).
)3) سئل ابُن باز عن ُحكِم المساحيِق التي يَضُعها النِّساُء على وجوِههنَّ للزينِة؟

فأجاب: )المساحيُق فيها تفصيٌل: إن كان يحُصُل بها الَجماُل وهي ال تُضرُّ الوجَه، 
ا إن كانت تَسبُِّب فيه شيًئا، كُبَقٍع =  وال ُتسبُِّب فيه شيًئا، فل بأَس بها وال حَرَج، أمَّ
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ائِمُة)2)؛ وذلك ألنَّ األصَل في  جنُة الدَّ وابِن ُعَثيمين)1)، وأفَتت به اللَّ
الزينِة والتجمِل الِحلُّ إالَّ ما دلَّ الدليُل على تحريِمه)3).

املطلب الثاين: اكتحالة املرأِة للّزينِق 

ِة  الِفقهيَّ الَمذاِهِب  باتِّفاِق  وهذا  ينِة)4)،  للزِّ المرأِة  اكتحاُل  ُيشَرُع 
األرَبعة: الَحَنفيَّة)5)، والمالِكيَّة)6)، ..................................

رِر(. ))مجموع  ُتمَنُع ِمن أجل الضَّ فإنِّها  = سوداَء، أو ُتحِدُث فيه أضراًرا أخرى، 
فتاوى ابن باز(( )395/6).

َلت وجَهها بهذه المساحيِق واألدهاِن، فإنَّ ذلك ال بأَس  )1) قال ابن عثيمين: )إذا َجمَّ
به؛ ألنَّ ِمثَل هذه األموِر إذا لم َيِرْد بها َمنٌْع عن النبيِّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم فاألصُل 

(. ))فتاوى نور على الدرب(( )74/11). فيها الِحلُّ
ِن المرأِة بَوضِع المكياج على وجِهها،  اِئمة: )ال مانَِع ِمن تزيُّ )2) جاء في فتاوى اللَّْجنة الدَّ
والُكحِل، وإصلِح َشعِر رأِسها على وجٍه ال تتَشبَُّه فيه بالكافراِت، وُيشَتَرُط أيًضا 
اِئمة-  الدَّ اللَّْجنة  ))فتاوى  لها(.  َمحاِرَم  ليسوا  الذين  جاِل  الرِّ َوْجَهها عن  تسُتَر  أن 

المجوعة األولى(( )129/17).
)3) ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )290/12).

ينِة  ُموش كالماْسكرا وغيِرها؛ ألنَّ األْصَل في الزِّ )4) وُيقاُس على الُكْحِل أيُّ ِصبٍغ للرُّ
اإلباحُة، مع مراعاِة كونِه مانًعا وُصوَل الماِء أْثناَء الُوضوِء ِمن َعَدِمه.

)5) ))تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي(( )331/1(، وُينظر: ))فتح القدير(( 
البن الهمام )347/2).

)6) ))مواهب الجليل(( للَحطَّاب )230/4(، وُينظر: ))شرح مختصر خليل(( للَخَرشي 
.(148/4(
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افعيَّة)1)، والَحنابِلة)2). والشَّ

األِدلَّة:

أوًل: ِمن الِكتاِب

َباِت  يِّ تِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ ِه الَّ َم ِزيَنَة اللَّ َقوُله تعالى: )ُقْل َمْن َحرَّ
ْزِق( ]األعراف: 32[.  ِمَن الرِّ

للِة: َوجُه الدَّ

لِت اإلباحُة)3). دلَّت اآليُة على أنَّ األصَل في أنواِع التَجمُّ

ِة نَّ ثانًيا: من السُّ

، وفيه: )... وَقِدَم عليٌّ من  حديُث جابٍر َرِضَي اللُه عنه في الَحجِّ
َم، فوجد فاطمَة رضي اللُه عنها  ى اللُه عليه وسلَّ اليمِن بُبدِن النبيِّ صلَّ

؛ وَلبَِست ثياًبا َصبيًغا)4)، واكَتَحَلت()5).  ن َحلَّ ممَّ

األنصاري  لزكريا  البهية((  ))الغرر   ،)400/3( للشربيني  المحتاج((  ))مغني   (1(
 .(349/4(

)2) ))شرح منتهى اإلرادات(( للُبُهوتي )114/2).
)3) ُينظر: ))محاسن التأويل(( للقاسمي )46/5).

البن  الصحيحين((  حديث  من  المشكل  ))كشف  ُينظر:  َمصبوغًة.  أي:  َصبيًغا:   (4(
الجوزي )64/3).

)5) رواه ُمْسِلم )1218).
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وِج)1). ًة للزَّ ينِة المطلوبِة للمرأِة، وخاصَّ ثالًثا: ألنَّه ِمن الزِّ

قة دوشة الصناعيَّ نقة والرُّ َلوَّ ساتة املة َِ املطلب الثالث: الَع

نقة َلوَّ ساتة املة َِ الفرع األول: الَع

باز)2)،  ابِن  َقوُل  وهو  نِة،  الُمَلوَّ ِصقِة  اللَّ الَعَدساِت  استخداُم  ُيباُح 
وابِن ُعَثيمين)3). 

الدليُل من الكتاِب:

تِـي َأْخـَرَج لِِعَباِدِه(  ِه الَّ َم ِزيَنـَة اللَّ َقـوُل اللـه تعالـى: )ُقْل َمْن َحـرَّ
.]32 ]األعراف: 

للِة: َوجُه الدَّ

ينِة،  الزِّ ُمطَلِق  تحريِم  امتناِع  على  يُدلُّ  إنكاٍر،  استفهاُم  اآلية  في 

)1) ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )116/11).
ينِة  ي البصَر فل بأَس في ذلك كالمناظِِر، وإن كان للزِّ )2) قال ابن باز: )إن كانت تقوِّ

فَتْرُكها أولى وأحرى(. )الموقع الرسمي البن باز(.
تجَعُل  الَعَدساُت  هذه  كانت  إذا  نَظْرنا   ، تُضرُّ ال  أنَّها  َر  تقرَّ )إذا  عثيمين:  ابن  قال   (3(
ا إذا كان  التَشبَُّه بالحيواِن مذموٌم، وأمَّ الَعيَن كعيوِن الَحيواِن، فهذه ال تجوُز؛ ألنَّ 
أنَّها ُتعطي جمااًل، فهذا ال بأَس به؛ ألنَّ األصَل اإلباحُة(. ))لقاء الباب المفتوح(( 

)اللقاء رقم: 136).
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ينِة أالَّ َيحُرَم َشيٌء ِمن آحاِدها، فإذا  ى الزِّ وَيلَزُم ِمن امتناِع تحريِم ُمسمَّ
لِت)2). انَتَفت الُحرمُة َبِقَيت اإلباحُة)1)، وهي األصُل في أنواِع التَجمُّ

قة  دوشة الّصناعيَّ الفرع الثاين: الرُّ

ِة)3)، وهو َقوُل ابِن ُعَثيميَن)4)، وأفتت  ناعيَّ موِش الصِّ َيحُرُم َوضُع الرُّ
ائِمُة)5).  جنُة الدَّ به اللَّ

ِة: نَّ الدليُل ِمن السُّ

ى اللُه عليه  عن ابِن ُعَمَر َرِضَي اللُه عنهما، قال: ))لعَن النبيُّ صلَّ

)1) ))البحر المحيط في أصول الفقه(( للزركشي )323/4).
)2) ُينظر: ))محاسن التأويل(( للقاسمي )46/5).

الطبيعيَِّة؛  ُموش  بالرُّ وُتوَصُل  الَجفِن  على  ُتلَصُق  َرقيقٍة  ُشَعيراٍت  عن  عبارٌة  وهي   (3(
ليبُدَو ِرمُش المرأِة طويًل أو كثيًرا. 

وصُل  أي:  الَوصَل،  ُتشبُِه  ألنَّها  تجوُز؛  ال  ناعيَُّة  الصِّ موُش  )الرُّ عثيمين:  ابن  قال   (4(
الواِصلَة والُمسَتوِصلَة، وهذه  اللُه عليه وسلَّم  النبيُّ صلَّى  أِس، وقد لعن  الرَّ َشعِر 
عِر على الرموِش  ا أتصوره اآلن أن توَضَع ُخيوٌط َسوداُء كالشَّ الرموُش إذا كانت ممَّ
ُل بها العيُن، فإذا كان هكذا فهي من الَوصِل الذي لعن  حتى تبدَو وكأنَّها كثيرٌة تتَجمَّ
النبيُّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم فاِعلَته في رأِسها، أما إذا كانت الرموُش بمعنى تلويِن 

عِر، َشعِر األجفاِن، فإنَّه ليس بحراٍم(. ))فتاوى نور على الدرب(( )2/22). الشَّ
فيها  لِما  الُمسَتعارة؛  موش  الرُّ استخداُم  اِئمة: )ال يجوُز  الدَّ اللَّْجنة  فتاوى  في  )5) جاء 
رِر، ولِما فيها أيًضا ِمن الِغشِّ والِخداِع وَتغييِر َخلِق الله(. ))فتاوى اللَّْجنة  من الضَّ

اِئمة- المجموعة األولى(( )133/17).  الدَّ
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م الواِصلَة والُمسَتوِصلَة(()1).  وسلَّ

للِة: َوجُه الدَّ

َة ُتشبُِه الَوصَل، فتأُخُذ ُحكَمه)2) . ناعيَّ موَش الصِّ أنَّ الرُّ

صَطَنع بالَملِم املطلب الرابع: َوضعة اخلاِل املة

في  األصَل  ألنَّ  وذلك  بالَقَلِم)3)؛  الُمصَطَنع  الخاِل  َوضُع  يجوُز 
ليُل على تحريِمه)4). ، إالَّ ما دلَّ الدَّ ينِة الِحلُّ الزِّ

املطلب اخلادس: تبييضة األسناِن

يجوُز َتبييُض األسناِن؛ إلزالِة َعيِب االْصِفراِر)5).

وذلك لآلتي:

َب في تنظيِف األسناِن، وإزالِة األوساِخ عنها)6). اِرَع رغَّ أوًل: ألنَّ الشَّ

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )5940( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )2124).
)2) ))فتاوى نور على الدرب(( البن عثيمين )82/11).

)3) الخال: شامٌة أو ُنْكتة سوداُء في البدِن، وغالًبا ما تكوُن في الوجِه. ُينظر: ))معجم 
اللغة العربية المعاصرة(( )714/1).

))لقاء   ،)133/11(  ،)290/12( العثيمين((  ورسائل  فتاوى  ))مجموع  ُينظر:   (4(
الباب المفتوح(( )اللقاء رقم: 131).

رعيِة، كأالَّ يترتََّب على هذه العمليَِّة َضَرٌر إلى غير ذلك.  وابِِط الشَّ )5) مع ُمراعاِة الضَّ
)6) ذكر الفقهاُء أنَّ ِمن األحواِل التي يستحبُّ فيها السواُك: اصفراُر األسناِن. ُينظر: = 
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الُعيوِب  وإزالُة  الَعيِب،  ِمن  نوٌع  فيه  األسناِن  اصِفراَر  ألنَّ  ثانًيا: 
جائِزةٌ)1).

تَعّلمقة بالَيِيِن املبحث الثاين: الّزينقة املة

كمة إطالِق األْظفاِر  املطلب األول: حة

األربعِة:  ِة  الِفقهيَّ الَمذاِهِب  باتِّفاِق  وهذا  األْظفاِر)2)،  إطالُة  ُتكَرُه 
الَحَنفيَّة)3)، والمالِكيَّة)4)، ............................................

= ))فتح العزيز(( للرافعي )369/1(، ))المجموع(( للنووي )267/1).
)1) ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )137/11).

ها إذا بَلَغت أربعيَن يوًما.  )2) وِمن أهِل الِعلِم َمن رأى وجوَب َقصِّ
الَحدِّ  هذا  على  يادُة  الزِّ تجوُز  وال  يوًما،  أربعوَن  فيه  )الَحدُّ  العربي:  ابن  قال 

والمقدار(. ))المسالك في شرح موطأ مالك(( )325/7). 
نٍة،  وُسئل ابن باز: )بعُض النِّساِء ُيِطْلَن أظفاَرهنَّ ألشُهٍر حتى ُيظِهْرَنها بأصبِغٍة ُملوَّ
ت أربعيَن َوَجب َقْلُمها(.  ل؟ فأجاب: هذا ال يجوُز، إذا أتمَّ وَيعَتبِْرَن هذا من التَجمُّ

))فتاوى نور على الدرب(( )257/9).
وِمَن المؤِسِف أنَّ َكثيًرا ِمن َبناِت الُمْسِلميَن ُيِطلَن أظفاَرهنَّ أكَثَر ِمن أربعيَن يوًما 
بأالَّ  النبويِّ  ليمِة، ولألمِر  السَّ للِفَطِر  الِقَطط، وهذا مخالٌِف  ُتصبَِح كَمخالِِب  حتى 
ُة الطويلُة، فإن  ُتترَك هذه المدَة، وليس ِمن َعَمِل الُمْسِلميَن، ومثُله األظفاُر الصناعيَّ

ثَبَت أنَّها ُتسبُِّب َضرًرا فهي حراٌم.
)3) ))مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر(( لشيخي زاَده )556/2).

)4) ))الكافي في فقه أهل المدينة(( البن َعبِد الَبرِّ )1137/2(، ))مواهب الجليل(( 
للَحطَّاب )535/2). 
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افعيَّة)1)، والَحنابِلة)2). والشَّ

ِة: نَّ ُة ِمن السُّ األِدلَّ

م  ى اللُه عليه وسلَّ 1- عن أبى هريرة َرِضَي اللُه عنه، عن النبيِّ صلَّ
اِرِب، وتقليُم  قال: ))الِفطرُة َخمٌس: الِختاُن، واالستحداُد، وقصُّ الشَّ

األظفاِر، ونْتُف اآلباِط(()3).

قصِّ  في  لنا  َت  ))ُوقِّ قال:  عنه  اللُه  َرِضَي  مالٍك  بِن  أنِس  عن   -2
أكثَر  ُتتَرَك  العانِة: أالَّ  اِرِب، وتقليِم األْظفاِر، ونْتِف اإلْبِط، وَحْلِق  الشَّ

ِمن أربعيَن(()4). 

املطلب الثاين: ِطالءة األظفاِر )املناكري( 

وابِن  باز)5)،  ابِن  َقوُل  وهذا  األظفاِر،  على  )المناكير(  َوضُع  ُيباُح 

)1) ))روضة الطالبين(( للنووي )234/3).
)2) ))اإلنصاف(( للَمْرداوي )123/1(، وُينظر: ))الُمْغني(( البن ُقداَمَة )65/1).

)3) أخَرَجه الُبخاريُّ )5891(، وُمْسِلم )257).
)4) رواه ُمْسِلم )258).

نُها، ال بأَس به، إذا كان طاِهًرا  ا ُيحسِّ )5) قال ابن باز: )طِلُء األظفار بالحنَّاء أو غيره ممَّ
بدَّ  فل  ِجسٌم،  له  كان  إذا  أما  والُغسَل،  الوضوَء  يمنَُع  ال  رقيًقا  وكان  بنَِجٍس،  ليس 
ِمن إزالته عند الوضوِء والُغسل؛ لئلَّ يمنََع ُوصوَل الماء إلى حقيقِة الظُّفر(. ))فتاوى 

نور على الدرب(( )243/5، 244).
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لِت  ائمة)2)؛ ألنَّ األصَل في أنواِع التَجمُّ جنُة الدَّ ُعَثيمين)1)، وبه أفتت اللَّ
والزينِة اإلباحُة)3).

)1) قال ابن عثيمين: )المناكير ال يجوُز للمرأِة إذا كانت تصلِّي أن تستعِمَله في أظفاِرها؛ 
كالحائِض  تصلي  ال  كانت  إذا  ا  أمَّ الَبَشرة...  إلى  الماء  وصوَل  يمنَُع  ألنَّه  وذلك 
 ،)76/11( الدرب((  على  نور  ))فتاوى  ذلك(.  في  عليها  حَرَج  فل  والنَُّفساِء، 

وُينظر: ))فتاوى أركان اإلسلم(( )ص: 222).
وترُكه  ذلك  )يجوُز  المناكيِر:  استعمال  ُحكِم  عن  الدائمة  اللجنُة  فتاوى  في  جاء   (2(
أولى، وتجُب إزالُته عنَد الوضوِء والُغْسِل؛ لمنِعه وصوَل الماِء للبشرِة(. ))فتاوى 

اللجنة الدائمة - المجموعة األولى(( )126/17).
))لقاء   ،)133/11(  ،)290/12( العثيمين((  ورسائل  فتاوى  ))مجموع  ُينظر:   (3(

الباب المفتوح(( )اللقاء رقم: 131).
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اخِلضاِب والّطيِب

املبحث األول: اخِلضاِب 

يب عِر لتْغيري الشَّ املطلب األول: ِخضابة الشَّ

يب عِر بالسواد لتْغيري الشَّ الفرع األول:  ِخضابة الشَّ

يب)1)، وهو َمذَهُب الُجمهوِر:  واِد لتغيير الشَّ عِر بالسَّ ُيكَرُه ِخضاُب الشَّ
افعيَّة)5)، وبه  الَحَنفيَّة)2)، والمالِكيَّة)3)، والَحنابِلة)4)، وهو قوٌل عند الشَّ

َلِف)6). قال بعُض السَّ

ِة: نَّ الدليل ِمن السُّ

عن جابِر بِن عبِد الله رضي الله عنهما، أنَّه قال: ))ُأتَِي بأبي ُقحافَة 

ليُل على تحريمه. يب في حقِّ المرأة فاألصل فيه الِحل حتى يقوم الدَّ ا غير الشَّ )1) أمَّ
)2) ))حاشية ابن عابدين(( )422/6).

)3) ))حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني(( )447/2).
)4) ))اإلقناع(( للحجاوي )21/1(، ))كشاف القناع(( للُبُهوتي )77/1).

)5) ))روضة الطالبين(( للنووي )234/3).
وطاووس،  وعطاء،  مجاهد،  واِد:  بالسَّ الِخضاَب  َكِره  ن  )وِممَّ  : الَبرِّ َعبِد  ابن  قال   (6(
القرطبيُّ  الَبرِّ )441/8(. وذَكر  َعبِد  ومكحول، والشعبي(. ))االستذكار(( البن 

الكراهَة أيًضا عن عليِّ بِن أبي طالٍب. ُينظر: ))المفهم(( )419/5).
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ى  َة ورأُسه ولِحيُته كالثَّغامِة)1) َبياًضا، فقال َرسوُل الله صلَّ يوَم َفتِح َمكَّ
واَد(()2).  م: َغيِّروا هذا بَِشيٍء، واجَتنِبوا السَّ اللُه عليه وسلَّ

للِة: َوجُه الدَّ

للكراهِة، وليس  بالسواِد  الشيِب  تغييِر  الحديِث عن  النَّهي في  أنَّ 
للتحريِم، وذلك لآلتي:

أوًل: أنَّه قد ُحِكي اإلجماُع على عدِم التحريِم)3).

ثانًيا: أنَّ جماعًة ِمن الصحابِة والتابعين قد خَضبوا بالسواِد)4)، فلو 

هِر والثََّمِر. ُينظر: ))شرح النووي على مسلم(( )79/14). )1) الثَّغامُة: َنبٌت أبيُض الزَّ
)2) أخرجه ُمْسِلم )2102).

))المفهم((  ذلك(.  بتحريِم  قال  العلماِء  ِمن  أحًدا  أنَّ  نسمْع  )لم  القرطبي:  قال   (3(
.(419/5(

منهم  بالسواِد،  الصحابِة  ِمن  جماعٌة  خضب  قد  أنَّه  )واعلم  الجوزي:  ابُن  وقال 
الحسُن والحسيُن وسعُد بُن أبى وقاٍص وخلٌق كثيٌر ِمن التابعين، وإنَّما كِرهه قوٌم 
يقْل  يدلس...فلم  لم  إذ  التحريِم،  درجِة  إلى  يرتِقَي  أن  ا  فأمَّ التدليِس،  ِمن  فيه  لما 

بذلك أحٌد(. ))الموضوعات(( )55/3).
َيخِضباِن  كانا  أنَّهما  عنهما  اللُه  َرِضَي  والُحَسيِن  الحَسِن  عن  )َصحَّ  القيم:  ابن  قال   (4(
واِد، ذكر ذلك ابُن َجريٍر عنهما في كتاب ))تهذيب اآلثار(( وذكره عن ُعثمان بِن  بالسَّ
ان، وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبي وقاص، وُعقبة بن عامر، والُمغيرة بن شعبة،  َعفَّ
وَجرير بن عبد الله، وعمِرو بن العاِص، وحكاه عن جماعٍة ِمن التابعين: منهم عمُرو 
حمِن =  حمن، وعبُد الرَّ ابُن ُعثمان، وعليُّ بُن عبد الله بن عباس، وأبو َسَلمة بُن عبِد الرَّ
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إنكاُر أحٍد  ُينقْل  لم  لما فعلوه، وأُلنِكر عليهم ذلك، لكن  كان حراًما 
عليهم)1).

تغييِره  عن  النهُي  وكذلك  للندِب،  الشيِب  بتغييِر  األمَر  ألنَّ  ثالًثا: 
بالسواِد على الكراهِة)2).

يب واِد لتغيري الشَّ الفرع الثاين: اخِلضابة بَغرِي السَّ

فرِة، وهو َمذَهُب الُجمهوِر:  يِب بالُحمرِة أو الصُّ ُيستَحبُّ َخضُب الشَّ

معديَكِرَب.  بن  وإسماعيل  وأيوب،  هري،  والزُّ طلحة،  بن  وموسى  األْسود،  = ابُن 
وحكاه ابُن الجوزي عن ُمحاِرب بِن ِدثار، ويزيَد، وابِن ُجَريج، وأبي يوُسَف، وأبي 
إسحاق، وابن أبي ليلى، وزياد بن علقة، وغيلن بن جامع، ونافِع بِن ُجبير، وعمرو 
ابِن عليٍّ المقدمي، والقاسِم بِن َسلم(. ))زاد المعاد(( )337/4(. وُينظر:  ))تهذيب 

اآلثار- الجزء المفقود(( للطبري  )ص: 468 فما بعدها(.
الحفظ  عن  )المغني   ،)518 )ص:  للطبري  المفقود((  اآلثار-الجزء  ))تهذيب   (1(

والكتاب(( للموصلي )477/2).
إنَّما هي على سبيِل  بتغييِر الشيِب  التي فيها األمُر  )2) وقد ذكر الطبري أنَّ األحاديَث 
وحكى  التحريِم  ال  الكراهِة  على  هي  إنما  تغييِره  عن  النهُي  فيها  الندِب، والتي 
وسلَّم  عليه  الله  صلَّى  الله  رسوِل  ِمن  األمُر  كان  )إذ  فقال:  ذلك.  على  اإلجماَع 
وإن  ذلك-  مغيَِّر  أَرى  إيجاًبا، وكذلك: ال  وإرشاًدا ال  فرًضا،  ندًبا ال  ذلك  بتغييِر 
كان قليًل ما ابيضَّ منه- حرًجا بتغييِره؛ إذ كان النهُي عن ذلك ِمن رسول الله صلَّى 
الله عليه وسلَّم كان تكريًها، ال تحريًما؛ إلجماِع سلِف األمِة وخلِفها على ذلك(. 
))تهذيب اآلثار- الجزء المفقود(( للطبري )ص: 518(، وُينظر: ))نيل األوطار(( 

للشوكاني )152/1) .
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افعيَّة)2)، والَحنابِلة)3)، وَقوٌل للمالِكيَّة)4)، وبه قال بعُض  الَحَنفيَّة)1)، والشَّ
َلِف)5). السَّ

ِة: نَّ ُة ِمن السُّ األِدلَّ

ى - 1 عن أبي ُأمامَة َرِضَي اللُه عنه، قال: ))خَرَج َرسوُل الله صلَّ
م على َمشَيخٍة ِمن األنصاِر بِيٍض لِحاهم، فقال: يا َمعَشَر  اللُه عليه وسلَّ

روا، وخالِفوا أهَل الِكتاِب(()6).  روا وَصفِّ األنصاِر، َحمِّ

)1) ))المبسوط(( للسرخسي )165/10(، ))حاشية ابن عابدين(( )422/6). 
 ،)80/14( ُمْسِلم((  على  النووي  ))شرح   ،)293/1( للنووي  ))المجموع((   (2(

))مغني المحتاج(( للشربيني )297/4). 
اف القناع(( للُبُهوتي )77/1). اوي )20/1(، ))كشَّ )3) ))اإلقناع(( للحجَّ

وق على  )4) ))المقدمات الممهدات(( ألبي الوليد ابن رشد )459/3(، ))شرح زرُّ
متن الرسالة(( )1045/2).

حابة والتَّابعيَن في الِخضاِب، وفي  َلُف ِمن الصَّ )5) قال النووي: )قال القاضي: اختلف السَّ
أفَضُل،  الِخضاُب  آخَروَن:  أفَضُل...، وقال  الِخضاِب  َتْرُك  بعُضهم:  فقال  ِجنِسه؛ 
وخَضَب جماعٌة من الصحابة والتابعين وَمن بعدهم؛ لألحاديث التي ذكرها ُمْسِلم 
وأبو  عمر،  ابن  منهم  فرِة،  بالصُّ َيخِضُب  أكَثُرهم  فكان  هؤالِء  اخَتَلف  ثمَّ  وغيُره، 
والَكَتم،  بالِحنَّاِء  منهم  ، وخَضَب جماعٌة  عليٍّ ذلك عن  وُرِوَي  وآخرون،  هريرة، 

عفران(. ))شرح النووي على ُمْسِلم(( )80/14). وبعُضهم بالزَّ
)6) أخرجه أحمد )22283( واللَّفُظ له، والطبراني )282/8( )7924(، والبيهقي في 

))شعب اإليمان(( )6405).
 = خل  حيِح  الصَّ رجاُل  رجاُله   :)134/5( الزوائد((  ))مجمع  في  الهيثمي  قال 
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ى اللُه عليه - 2 عن أبي َذرٍّ َرِضَي اللُه عنه، قال: قال رسوُل اللِه صلَّ
اُء والَكَتُم)1))))2).  يُب: الِحنَّ َر به هذا الشَّ م: ))إنَّ أحَسَن ما ُغيِّ وسلَّ

ى )امليش(  املْطلبة الثاين: َصبغة املرأِة َشْعَرها مبا يةسمَّ

باز)4)، وابِن  ابِن  َقوُل  بالميش)3)، وهو  يجوُز للمرأِة َصبُغ َشعِرها 
.(6( ُعَثيمين)5)؛ وذلك ألنَّ األصل في ذلك الِحلُّ

ن إسناَده ابُن َحَجر في ))فتح الباري((  ، وَحسَّ = القاسم، وهو ثقة وفيه كلم ال يُضرُّ
ح  ن الحديَث األلبانيُّ في ))صحيح الجامع(( )7114(، وَصحَّ )367/10(، وحسَّ

إسناَده شعيٌب األرناؤوط في تحقيق ))مسند أحمد(( )613/36).
)1) الَكَتُم: نبٌت فِيه ُحمرٌة. ُينظر: ))تهذيب اللغة(( لألزهري )90/10).

)2) أخرجه أبو داود )4205(، والتِّرمذي )1753(، والنَّسائي )5079(، وابن ماجه 
)3622(، وأحمد )21307).

اآلثار((  مشكل  ))شرح  في  الطحاوي  حه  وَصحَّ صحيح،  حسن  التِّرمذي:  قال 
صالح،   :)140/2( الضعفاء((  في  ))الكامل  في  َعِديٍّ  ابن  وقال   ،)301/9(
حه ابُن العربي في ))عارضة األحوذي(( )203/4(، واأللباني في ))صحيح  وَصحَّ
وقال:   )281( المسند((  ))الصحيح  في  والوادعي   ،)4205( داود((  أبي  سنن 

حيِح. رجاُله رجاُل الصَّ
عُر ذا لوَنيِن، ُيعطي  عِر، فُيصبُِح الشَّ ة ُتوَضُع على الشَّ )3) الميش: عبارٌة عن مادة كيماويَّ

عِر. نوًعا من الَجماِل للشَّ
ذلك(.  في  حرَج  فل  صفرًة  أو  حمرًة  َيصبُغ  الميش  هذا  كان  )إذا  باز:  ابن  قال   (4(

))الموقع الرسمي البن باز((.
)5) ))فتاوى نور على الدرب(( البن عثيمين )46/11). 

ا إن كان فيه تشبٌُّه بالكافراِت أو الُمَغنِّيات والمَمثِّلت، فل يجوُز. )6) أمَّ
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عِر  املطلب الثالث: اخِلضابة يف َغرِي الشَّ

الَحَنفيَّة)1)،  ، وهو مذَهُب  أيديهنَّ وأرُجِلهنَّ للنِّساِء َخضُب  يجوُز 
والمالِكيَّة)2)، وبه قال ابُن باز)3)، وابُن عثيمين)4)؛ وذلك ألنَّ فيه زينًة 

، وُهنَّ في حاجٍة لذلك)5). وجمااًل لهنَّ

بة  املبحث الثاين: التطيُّ

وائِِح الَجميلِة. يِب والرَّ ُن بالطِّ ُيشرع للنِّساِء)6) التَزيُّ

)1) ))حاشية ابن عابدين(( )362/6).
))القوانين  وُينظر:   ،)446/2( الرباني((  الطالب  كفاية  على  العدوي  ))حاشية   (2(

الفقهية(( البن ُجَزيٍّ )ص: 293).
)3) ))مجموع فتاوى ابن باز(( )47/29).

))لقاء  النِّساِء(.  َخصاِئِص  ِمن  بالِحنَّاِء  واألُكفِّ  األقداِم  )َصبُغ  عثيمين:  ابن  قال   (4(
الباب المفتوح(( )اللقاء رقم: 126).

ِخَذت  ا تعاَرَفت عليه النِّساُء، وهو عادٌة اتُّ اِء في اليديِن ِممَّ وقال أيًضا: )الِخضاُب بالِحنَّ
ُن لَزوِجها، سواٌء َشِمَل  ينِة، وما دام فيها جماٌل للمرأِة، فالمرأُة َمطلوٌب منها التَزيُّ للزِّ
ذلك األظاِفَر أو لم يشَمْلها(. ))مجموعة أسئلة تهم األسرة الُمْسِلمة(( )ص: 36).

اِئمة - المجموعة األولى(( )106/24). )5) ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ
يجَعُل  ا  ممَّ المنِزِل؛  ِمن  ُخروِجهنَّ  قبل  الطِّيِب  َوضِع  في  النِّساِء  بعُض  يتساهُل   (6(
جاِل، وهذا ال يجوُز، قال ابن باز: )يجوُز لها الطِّيُب إذا كان  رائحَتها َتِصُل إلى الرِّ
فتاوى  جاِل(. ))مجموع  الرِّ الطريِق على  تُمرُّ في  ، ال  نِسائيٍّ َمجَمٍع  إلى  ُخروُجها 

ابن باز(( )40/10).
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األدلُة من السنِة:

لنا - 1 قال  قالت:  عنهما،  الله  رضي  اللِه  عبِد  امرأِة  زينَب  عن 
م: ))إذا َشِهَدت إحداكنَّ الَمسِجَد فل  ى اللُه عليه وسلَّ رسوُل الله صلَّ

َتَمسَّ ِطيًبا(()1).

عن عائشَة بنِت َطلحَة، أنَّ عائِشَة أمَّ الُمؤِمنيَن َرِضَي اللُه عنها - 2
َة  م إلى مكَّ ى اللُه عليه وسلَّ ا َنخُرُج مع النبيِّ صلَّ َثْتها، قالت: ))ُكنَّ َحدَّ
إحدانا  َعِرَقت  فإذا  اإلحراِم،  عند  الُمَطيَِّب)2)  كِّ  بالسُّ ِجباَهنا  ُد  فُنَضمِّ

م فل ينهاها(()3). ى اللُه عليه وسلَّ سال على َوجِهها، فَيراه النبيُّ صلَّ

)1) أخرجه ُمْسِلم )443).
ُينظر:  وُيستعَمُل.  الطِّيِب  ِمن  َغيِره  إلى  ُيضاُف  َمعروٌف  طِيٌب  الُمَطيَُّب:  كُّ  السُّ  (2(

))النهاية(( البن األثير )384/2(، ))لسان العرب(( ال بن منظور )442/10).
)3) أخرجه أبو داود )1830(، وأحمد )24502(، وأبو يعلى في ))المسند(( )4886(، 

والبيهقي في ))السنن الكبرى(( )9052).
حه األلباني في ))صحيح أبي  َنه النووي في ))المجموع(( )219/7(، وَصحَّ َحسَّ

داود(( )1830(، والوادعي في ))الصحيح المسند(( )1622).
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الفصلة اخلادسة
ِلّي التزيُّنة باحلة

ق  َهب والِفضَّ املبحث األول: تزيُّنة املرأِة بالذَّ

ِة)1)، وهذا باتِّفاِق الَمذاِهِب  َهِب والِفضَّ ُن بُحِليِّ الذَّ ُيباُح للَمرأِة التَزيُّ
افعيَّة)4)، والَحنابِلة)5)،  ِة األرَبعة: الَحَنفيَّة)2)، والمالِكيَّة)3)، والشَّ الِفقهيَّ

وُحِكَي فيه اإلجماُع)6).

ة. ُينظر: ))حاشية ابن عابدين((  َهِب والِفضَّ ُر بالذَّ ُز والُمَزرَّ )1) وِمن ذلك المنسوُج والُمَطرَّ
)352/6(، ))الشرح الكبير(( للدردير )64/1(، ))المجموع(( للنووي )40/6(، 
)443/4(، ))منهاج الطالبين(( للنووي )ص: 68(، ))شرح منتهى اإلرادات(( 

للُبُهوتي )159/1(، ))كشاف القناع(( للُبُهوتي )239/2).
)2) ))مختصر الُقُدوري(( )ص: 240(، ))الدر المختار وحاشية ابن عابدين(( )352/6).
)3) ))حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني(( )450/2(، ))منح الجليل(( لعليش 

.(59/1(
)4) ))فتح العزيز(( للرافعي )27/6(، ))المجموع(( للنووي )442/4).

اوي )275/1). )5) ))الفروع(( لمحمد بن ُمفِلح )160/4(، ))اإلقناع(( للحجَّ
اص في الذَهِب: )استفاض ُلبُس الُحليِّ للنِّساء من َلُدِن النبيِّ صلَّى اللُه  )6) قال الجصَّ
، ومثُل ذلك ال  حابِة إلى يومنا هذا من غيِر نكيٍر ِمن أحٍد عليهنَّ عليه وسلَّم والصَّ

ُيعَتَرُض عليه بأخباِر اآلحاِد(. ))أحكام القرآن(( )265/5).
َهب، باإلجماِع؛  ة وبالذَّ ي بالِفضَّ وقال النووي: )يجوز للنِّساِء ُلبُس الحريِر والتحلِّ

لألحاديث الصحيحِة(. ))المجموع(( )442/4).
))فتح =  للنِّساِء(.  إباحته  اإلجماُع على  )ُنِقَل  َهب:  الذَّ في خاَتِم  َحَجر  ابن  وقال 
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األِدلَّة:

أوًل: من الكتاب 

ُأ ِفي اْلِحْلَيِة َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمبِيٍن(  قال تعالى: )َأَو َمْن ُيَنشَّ
]الزخرف: 18[.

للِة: َوجُه الدَّ

َهِب  ٌة في الذَّ فيه َداللٌة على أنَّ الِحليَة ِمن ِصفاِت النِّساِء، وهي عامَّ
وَغيِره)1).

ِة نَّ ثانًيا: ِمن السُّ

1- عن ابِن ُزَريٍر، أنَّه َسِمَع عليَّ بَن أبي طالٍب َرِضَي اللُه عنه يقوُل: 
م أخذ حريًرا، فجَعَله في يمينِه، وأخذ  ى اللُه عليه وسلَّ ))إنَّ نبيَّ اللِه صلَّ
تي(()2) . ذهًبا فجَعَله في ِشمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذيِن حراٌم على ُذكوِر أمَّ

= الباري(( )317/10). 
جاِل؛  ِة؛ ألنَّ ذلك ِمن ِزيِّ الرِّ ْمَن بالِفضَّ لكن قال الخطابي: )وقد ُكِرَه للنِّساِء أن يتَختَّ

رَنه بَزعفراٍن ونحِوه(. ))معالم السنن(( )190/4). فإذا لم يِجْدَن ذَهًبا فلُيَصفِّ
لِة وغيِرها: حلٌل، على  وقال ابُن حزم : )ولباُس المرأِة الحريَر والذهَب في الصَّ

(. ))المحلى(( )240/9). أنَّه قد اْخُتِلَف في ذلك، فلم ُيِجْز ذلك قوٌم لهنَّ
)1) ))مجموع فتاوى ابن باز(( )348/6).

م تخريجه )ص: 64). )2) تقدَّ
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ى  2- عن عائشة َرِضَي اللُه عنها، قالت: ))َقِدَمْت على النبيِّ صلَّ
، أهداها له، فيها خاَتٌم ِمن ذَهٍب  م ِحْليٌة ِمن عنِد النَّجاشيِّ اللُه عليه وسلَّ
م بُعوٍد  ى اللُه عليه وسلَّ ، قالت: فأَخَذه رسوُل الله صلَّ فيه َفصٌّ َحَبشيٌّ
ابنَة  ابنَة أبي العاِص-  ُأمامَة  ُمعِرًضا عنه- أو ببعِض أصابِِعه- ثمَّ دعا 

ُة(()1).  ي بهذا يا ُبَنيَّ ابنتِه زينَب- فقال: تَحلَّ

ِق للّنساء َهِب والِفضَّ دطلب: ِنعالة الذَّ

َهبيَّة للنِّساِء على قوَليِن:  اختَلَف الُعَلماُء في ُحكِم ُلبِس النِّعاِل الذَّ

ة؛  القول األول: يجوُز للمرأِة ُلبُس النِّعاِل التي من الذَهِب والِفضَّ
افعيَّة)3)، وذلك ألنَّه كسائِِر  حيُح عند الشَّ وهو مذهب المالِكيَّة)2)، والصَّ

الَملبوساِت التي تجوُز للمرأِة)4).

ِة،  َهِب والِفضَّ القول الثاني: َيحُرُم على المرأِة ُلبُس النِّعاِل التي من الذَّ

)1) أخرجه أبو داود )4235( واللَّفُظ له، وابن ماجه )3644(، وأحمد )24880).
ح إسناَده ابن باز في ))مجموع  حه ابن حزم في ))المحلى(( )85/10(، وَصحَّ َصحَّ
َنه األلباني في ))صحيح سنن ابن ماجه(( )2914(،  الفتاوى(( )350/6(، وَحسَّ

والوادعي في ))الصحيح المسند(( )1573).
)2) ))الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي(( )65/1(، ))منح الجليل(( لعليش 

.(59/1(
)3) ))فتح العزيز(( للرافعي )29/6(، ))المجموع(( للنووي )40/6).

)4) ))فتح العزيز(( للرافعي )29/6).
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افعيَّة)3).  وهو مذَهُب الَحنابِلة)1)، وقوٌل عند المالِكيَّة)2)، ووجٌه للشَّ

وذلك لآلتي:

اِهِر والُخَيلِء)4).  َرِف الظَّ أوًل: ألنَّ فيه ِمن السَّ

َة لم َتجِر العادُة بلبِسه)5). هبيَّ ثانًيا: ألنَّ النَّعَل الذَّ

ُل)6). ا ال يَقُع فيه التَجمُّ ثالًثا: ألنَّه ِممَّ

املبحث الثاين: لةبسة اخلاَتِم 

 ِِ مة باحلِي املطلب األول: التَختُّ

افعيَّة)8)، وبه  يجوُز اتِّخاُذ خاَتٍم ِمن َحديٍد)7)، وهو الُمختاُر عند الشَّ

)1) ))المبدع في شرح المقنع(( لبرهان الدين ابن ُمفِلح )366/2(، ))كشاف القناع(( 
للُبُهوتي )239/2).

)2) ))الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي(( )65/1(، ))منح الجليل(( لعليش 
.(59/1(

)3) ))فتح العزيز(( للرافعي )29/6(، ))المجموع(( للنووي )40/6).
)4) ))المجموع(( للنووي )40/6).

)5) ))كشاف القناع(( للُبُهوتي )239/2).
)6) ))المصدر السابق((. 

)7) وِمثُله النُّحاُس وأشباُهه.
)8) ))المجموع(( للنووي )464/4(، ))الغرر البهية(( لزكريا األنصاري )48/2).
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ائِمُة)3).  جنُة الدَّ قال ابُن باز)1)، وابُن ُعثيمين)2)، وبه أفتت اللَّ

نَّة: ليُل ِمَن السُّ الدَّ

عن َسهِل بِن َسعٍد رضي الله عنه: ))أنَّ امرأًة َعَرَضت َنفَسها على 
ْجنِيها،  َزوِّ اللِه  َرسوَل  يا  رجٌل:  له  فقال  م،  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيِّ 
فقال: ما ِعنَدك؟ قال: ما ِعندي َشيٌء، قال: اذَهْب فالَتِمْس ولو خاَتًما 

)1) قال ابن باز: )ال بأس ِمن ُلبِس الخاَتِم ِمن الحديِد للرُجِل والمرأة(. ))اإلفهام في 
شرح عمدة األحكام(( )ص: 632(، وُينظر: ))فتاوى نور على الدرب(( البن باز 

.(289/7(
َه عنه َأْولى، فقال: )الخاَتُم ِمن الحديِد اختلَف فيه أهُل الِعلِم؛  )2) إالَّ أنَّه يرى أنَّ التنَزُّ
َمه؛ ألنَّ النبيَّ صلَّى اللُه  فمنهم َمن َكِرَهه، ومنهم من أجاَزه، وأُظنُّ أنَّ َبعَضهم َحرَّ
عليه وسلَّم ذَكَر أنَّه ِمن ِحليِة أهِل النَّاِر، ومثُل هذا الَوصِف يقتضي أن يكوَن َحراًما، 
إنه ضعيٌف؛ لمخالفتِه  تِه؛ فمنهم من قال:  الُعَلماُء في ِصحَّ لِكنَّ الحديَث اختلف 
حيحيِن: أنَّ النبيَّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم قال  لحديِث َسهل ِبِن َسعٍد الثابِت في الصَّ
َج المرأَة التي وَهَبت نفَسها للنبيِّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم  للرُجِل الذي أراد أن يتزوَّ
حديٍد«  من  خاَتًما  ولو  »الَتِمْس  وسلَّم:  عليه  اللُه  صلَّى  النبيُّ  له  فقال  ُيِرْدها،  فلم 
َه عنه- أي عن خاَتِم الحديِد-  وهذا يُدلُّ على أنَّ الخاَتَم ِمن الحديِد جاِئٌز، فمن تنَزَّ
فهو َأولى، وفي غيره من المعاِدِن ِكفايٌة(. ))فتاوى نور على الدرب(( )57/11).
الحديِد،  ِمن  الخاتِم  لبِس  كراهِة  عدُم  )الراجُح  اِئمة:  الدَّ اللَّْجنة  فتاوى  في  جاء   (3(
ولكن لبُس الخاتِم ِمن الفضِة أفضُل، ألنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان خاتُمه 
المجموعة  اِئمة-  الدَّ اللَّْجنة  ))فتاوى  الصحيحين(.  في  ثبت ذلك  ِمن فضٍة، كما 

األولى(( )64/24).
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ِمن حديٍد...(()1). 

للِة: َوجُه الدَّ

الحديُث فيه جواُز ُلبِس الخاَتِم ِمن الحديِد، ولو كان فيه َكراهٌة لم 
م)2). ى اللُه عليه وسلَّ يأَذْن فيه النبيُّ صلَّ

املطلب الثاين: َنمشة اخلاَتِم

يجوُز النَّقُش على الخاَتِم بما بدا لصاِحبِه، كَنقِش اسِمه واسِم أبيه، 
والمالِكيَّة)4)،  الَحَنفيَّة)3)،  الجمهور:  لله، وهو مذَهُب  ِذكٌر  فيه  بما  أو 

َلِف)6). افعيَّة)5)، وبه قال بعُض السَّ والشَّ

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )5121( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )1425).
)2) ))المجموع(( للنووي )465/4(، ))اإلفهام في شرح عمدة األحكام(( البن باز 

)ص: 632).
)3) ))البناية شرح الهداية(( للعيني )115/12(، ))البحر الرائق(( البن نجيم )217/8).

)4) ))مواهب الجليل(( للَحطَّاب )182/1).
)5) ))المجموع(( للنووي )463/4(، ))الغرر البهية(( لزكريا األنصاري )47/2(، 

))نهاية المحتاج(( للرملي )92/3). 
حيحيِن: »كان  اللِه تعالى؛ ففي الصَّ ِذكُر  فيه  َنقُشه وإن كان  النووي: )ويجوُز  )6) قال 
كراهَة  وال  اللِه«،  َرسوُل  ٌد  ُمحمَّ وسلَّم:  عليه  اللُه  صلَّى  الله  َرسوِل  خاَتِم  َنقُش 
سيرين،  ابن  وكرهه  والجمهور،  ومالك،  المسيِّب،  بن  سعيد  قال  وبه  عندنا،  فيه 
والخَلف،  َلف  السَّ ولِِفعِل  للحديِث،  ُمنابُِذ  باطٌِل  وهذا  امتِهانِه،  لخوِف  وبعُضهم 
قال الُعلماُء ِمن أصحابِنا وغيِرهم: وله أن ينُقَش فيه اسَم َنفِسه، أو َكِلمة ِحْكمة(. = 
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نَّة: الدليُل ِمَن السُّ

ى اللُه عليه  عن أنٍس َرِضَي الله عنه، قال: ))اتَّخَذ َرسوُل الله صلَّ
ٍة، كأنِّي أنُظُر إلى َبياِضه في َيِد َرسوِل اللِه َصلَّى  م خاَتًما ِمن ِفضَّ وسلَّ

ٌد َرسوُل اللِه(()1). م، َنقُشه: ُمحمَّ اللُه عليه وسلَّ

املطلب الثالث: َدوِضعة اخلاَتِم ِدن األصاِبِع 

َم في أيِّ أصابِعها شاَءت. للمرأِة أن تتَختَّ

الدليُل ِمن اإلجماِع:

.(2( نقل اإلجماَع على ذلك: النَّوويُّ

ها اعِق ودوضعة املبحث الثالث: لةبسة السَّ

اعِق والتَزيُّنة بها املطلب األول: لةبسة السَّ

اعِة؛ َنصَّ عليه ابُن باز)3)، ................. ُن بُلبس السَّ يجوُز التَزيُّ

= ))المجموع(( )463/4).
)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )2938( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )2092).

الِخنِصِر،  ُجِل في  الرَّ نََّة َجعُل خاَتِم  السُّ أنَّ  الُمْسِلموَن على  النووي: )وأجمع  )2) قال 
ا المرأُة فإنَّها تتَِّخُذ خواتيَم في ]األصابِِع ُكلِّها[(. ))شرح النووي على ُمْسِلم((  وأمَّ

.(71/14(
اعِة ِمثُل ُلبِس الخاَتِم، ال حرج فيه إن شاء الله(. ))مجموع =  )3) قال ابن باز: )ُلبُس السَّ
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ائِمُة)2)؛ وذلك ألنَّ األصَل  الدَّ جنُة  اللَّ ُعَثيمين)1)،  وبه أفَتت  وابُن 
ينِة اإلباحُة)3). باِس والزِّ في اللِّ

اعِق يف الَيِ املطلب الثاين: دوضعة السَّ

اعِة في ِمعَصِم الَيِد، سواٌء في الَيميِن أو الَيساِر؛ َنصَّ  يجوُز ُلبُس السَّ
وذلك  ائِمُة)6)؛  الدَّ جنُة  اللَّ أفَتت  وبه  ُعثيمين)5)،  وابُن  باز)4)،  ابُن  عليه 

= فتاوى ابن باز(( )125/17).
باز((  ابن  فتاوى  ))مجموع  ينِة(.  والزِّ للَجماِل  ألنَّها  ؛  الُحليِّ ِمن  اعُة  )السَّ وقال: 

.(199/22(
ينِة(. ))فتاوى نور على الدرب(( )490/10). )1) قال ابن عثيمين: )الساعُة نوٌع من الزِّ
اِئمة: هل في ُلبِس الساعاِت الحديِد شيٌء؟ فأجابت: )ال حرج  )2) وُسئلت اللَّْجنة الدَّ
من  خاَتًما  ولو  »الَتِمْس  للخاطِِب:  وسلَّم  عليه  اللُه  صلَّى  النبي  لَقوِل  ذلك؛  في 

اِئمة- المجموعة األولى(( )80/24). حديٍد«(. ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ
)3) ُينظر: مْطَلب ))األْصُل في المْلُبوَسات(( )ص: 16).

الُيمنى واليسرى(.  اليمين: )جاِئٌز في  الساعِة في  ُلبِس  باز في سؤاٍل عن  ابن  قال   (4(
))مسائل اإلمام ابن باز(( )ص: 220).

فاإلنساُن  فيه؛  أفضليَّة  وال  فيه،  حرج  ال  باليميِن  اعِة  السَّ )ُلبُس  عثيمين:  ابن  قال   (5(
الله  النبيِّ صلَّى  ثَبَت عن  وقد  ماِل،  الشِّ في  أو  باليميِن  يلَبَس ساعَته  ُمَخيٌَّر بين أن 
اعِة ِمن ِجنِس  عليه وآله وسلَّم أنَّه كان يتَختَُّم باليميِن تارًة، وباليساِر تارًة، وُلبُس السَّ
باليميِن  َلبَِسها  باليساِر فل شيَء عليه، ومن  َلبَِسها  التَختُّم، وعلى هذا فنقول: من 
الدرب((  نور على  ))فتاوى  أفضليََّة ألَحِدهما على اآلخِر(.  فل شيَء عليه، وال 

.(186/11(
اليِد =  أو في  اليمنى،  اليِد  اليِد في  ُلبُس ساعِة  اِئمة: )هل يجوُز  الدَّ اللَّْجنة  )6) سئلت 
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ِم، وهو يجوُز في اليمَنى واليسَرى)1).  اعِة ِمن ِجنِس التَختُّ ألنَّ ُلبَس السَّ

املبحث الرابع: حَتّلي املرأِة باجلواِهِر واألْحجاِر الكرميِق)2)

ي بالجواِهِر واألْحجاِر الَكريمِة)3). ُيباُح للَمرأِة التََّحلِّ

الدليُل من اإلجماِع:

اِن)5). نَقَل اإلجماَع على ذلك: ابُن َحزٍم)4)، وابُن الَقطَّ

ورُة  ِليٍّ على هيئــِق َحيواٍن أو دا فيه صة املبحــث اخلادس: لةبسة حة

لذواِت األرواِح

ُصورة  فيه  ما  أو  م،  مجسَّ َحيواٍن  هيئِة  على  ُحِليٍّ  ُلبُس  يجوُز  ال 

جال؟(. = اليسرى للرِّ
جاِل  للرِّ اليسرى  أو  اليمنى  في  ُلبُسها  فيجوُز  واِسٌع،  ذلك  في  )األمُر  فأجابت: 

ائِمة - المجموعة األولى(( )80/24). ْجنة الدَّ والنِّساِء، كالخاَتِم(. ))فتاوى اللَّ
)1) ))فتاوى نور على الدرب(( البن عثيمين )186/11).

َبْرَجد والفيروز، والعقيق واألْلماس، وغير ذلك. د، والزَّ ُمرُّ )2) كالياقوِت والزُّ
َجاج  )3) كذلك ُيباُح ما ُيعرُف بـاإلكِسْسوارات وهي عبارة عن ِقَطع ِمن المعاِدن أو الزُّ

ينة. أو البلستِيك أو غيرها ُتستخَدُم للزِّ
))مراتب  والياقوت(.  بالجوَهِر  النِّساِء  تَحلِّي  إباحِة  على  َفقوا  )واتَّ حزم:  ابن  قال   (4(

اإلجماع(( )ص: 150).
َفقوا على إباحِة تحلِّي النساِء بالجواِهِر واليواقيِت(.  )5) قال ابن القطان الفاسي: )واتَّ

))اإلقناع في مسائل اإلجماع(( )301/2).
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واختاره  والَحنابِلة)2)،  افعيَّة)1)،  الشَّ مذَهُب  وهذا  األرواِح،  لذواِت 

ائِمُة)6).  جنُة الدَّ )3)، وابُن باز)4)، وابُن عثيمين)5)، وبه أفَتت اللَّ وكانيُّ الشَّ

نَّة: الدليل ِمَن السُّ

م  اللُه عليه وسلَّ ى  اللُه عنها، أنَّ َرسوَل الله صلَّ عن عائشَة َرِضَي 

للرملي  المحتاج((  ))نهاية   ،)272/3( الهيتمي  َحَجر  البن  المحتاج((  ))تحفة   (1(
.(90/3(

)2) ))كشاف القناع(( للُبُهوتي )279/1(، ))مطالب أولي النهى (( للرحيباني )353/1).
أو  حائٍط  على  ًقا  ُمَعلَّ كان  فإْن  َحيواٍن،  صورُة  فيه  ما  اتِّخاُذ  ا  )أمَّ الشوكاني:  قال   (3(
األوطار((  ))نيل  فهو حراٌم(.  ُممَتَهنًا؛  ُيَعدُّ  ا ال  ممَّ نحو ذلك  أو  أو عمامٍة،  ثوٍب 

.(120 ،119/2(
وُر، يِجُب عليها أن تعَمَل ما ُيزيُلها،  )4) قال ابن باز: )ليس لها ُلبُس الُحِليِّ التي فيها الصُّ
الدرب((  على  نور  ))فتاوى  عليه(.  ُيجَعُل  بشيٍء  ا  وإمَّ  ، بَحكٍّ ا  إمَّ أَس  الرَّ يزيُل 

.(288/7(
ُحِليًّا على َشكِل ُصورِة َحيواٍن، سواٌء  المرأُة  تلَبَس  يِحلُّ أن  ابن عثيمين: )ال  )5) قال 
كان ذلك الحيوان طيًرا أم ُثعباًنا أم غيره(. ))فتاوى نور على الدرب(( )94/11).
فيه صورٌة؛  ما  ُلبُس  ُجِل  للرَّ وال  للمرأِة  يجوُز  )ال  ائمة:  الدَّ اللَّجنة  فتاوى  في  )6) جاء 
ورُة في ُحِليٍّ أو ثياٍب أو  ما فيه ُروٌح ِمن اآلدميِّيَن وَغيِرهم، سواٌء كانت هذه الصُّ
ورِة  الصُّ بَطمِس  أَمَر  وسلَّم  عليه  اللُه  صلَّى  النبيَّ  ألنَّ  َصليٌب؛  فيه  ما  وال  غيِرها، 
ورِة ِمن الُحليِّ المذكوِر، وال بأَس بُلبِسه بعد ذلك في  وإزالتِها، فالواِجُب َمسُح الصُّ

اِئمة-المجموعة األولى(( )20/24). َحقِّ المرأِة(. ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ
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بوَن، فُيقاُل لهم: أْحُيوا  َوِر َيوَم الِقيامِة ُيَعذَّ قال: ))إنَّ أصحاَب هذه الصُّ
َوُر ال َتدُخُله الملئِكُة(()1). ما َخَلْقُتم، وقال: إنَّ الَبيَت الذي فيه الصُّ

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )2105(، وُمْسِلم )2107).
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ِق اِت اجِلراحيَّ كمة الَعَمليَّ حة

ِق ِق والتَّجميليَّ العالجيَّ
يوِب قة للِعالِج أو إزالِق العة اتة اجِلراحيَّ املبحث األول: العمليَّ

يجوُز إجراُء العَمليَّاِت الِجراحيَّة للِعلِج، أو إلزالِة الُعيوِب الِخْلقيَّة 
ارئة()1). والُمكَتَسبِة )الطَّ

األِدلَّة:

ِة نَّ أوًل: ِمن السُّ

اللُه - 1 ))لَعَن  قال:  عنه،  اللُه  َرِضَي  َمسعوٍد  بِن  اللِه  عبِد  عن 

)1) قال النووي في شرحه لحديِث عبِد اللِه بِن َمسعوٍد رِضَي الله عنُه، في َلعِن النَّبيِّ 
»المتَفلِّجاِت  قوله:  ا  )وأمَّ والُمسَتوِشمات:  للَواِشماِت  وسلَّم  عليه  اللُه  صلَّى 
للُحسِن« فمعناه: يفَعْلَن ذلك طلًبا للُحسِن، وفيه إشارٌة إلى أنَّ الَحراَم هو الَمفعوُل 
نِّ ونحوه، فل بأَس(.  ا لو احتاَجت إليه لعلٍج أو َعيٍب في السِّ لَطَلِب الُحسِن، أمَّ

))شرح النووي على ُمْسِلم(( )107/14).
وقال الشوكاني: )قوُله: )إالَّ ِمن داٍء( ظاِهُره أنَّ التَّحريَم المذكوَر إنَّما هو فيما إذا كان 
ٍم، وظاِهُر َقولِه: »المَغيِّراِت َخلَق اللِه« أنَّه  ٍة؛ فإنَّه ليس بُمَحرَّ لَقصِد التَّحسيِن ال لداٍء وِعلَّ
فِة التي عليها(. ))نيل األوطار(( )229/6). ال يجوز تغييُر َشيٍء ِمن الِخلقِة عن الصِّ

َة إلزالِة الَعيِب جائِزٌة، والعمليَّة  وقال ابن عثيمين: )القاعدُة في هذه األموِر أنَّ العَمليَّ
العثيمين(( )51/17(، وُينظر:  للتَّجميل غيُر جائزة(. ))مجموع فتاوى ورسائل 

))مجلة مجمع الفقه اإلسلمي(( )179/4).
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للُحسِن،  والمتَفلِّجاِت  صاِت،  والمتَنمِّ والُمسَتوِشماِت،  الواِشماِت 
ى اللُه عليه  المَغيِّراِت َخلَق اللِه، ما لي ال ألَعُن َمن لَعَن رسوُل اللِه صلَّ

م، وهو في كتاِب اللِه؟!(()1). وسلَّ

للِة: َوجُه الدَّ

للِعلِج  كان  ما  ا  أمَّ الُحسِن،  لَطَلِب  كان  إذا  فيما  هو  الَحراَم  أنَّ 
فَيجوُز)2).

ُقِطَع - 2 ه َعرفجَة بَن أسعَد  حمِن بِن َطَرفَة: ))أنَّ َجدَّ عن عبِد الرَّ
أنُفه يوَم الُكلِب، فاتََّخذ أنًفا ِمن َوِرٍق، فأنَتَن عليه، فأَمَره النبيُّ صلَّى 

م، فاتََّخذ أنًفا ِمن ذَهٍب(()3). اللُه عليه وسلَّ

للِة: وجُه الدَّ

أنُفه  ُقِطَع  ا  َلمَّ حابيِّ  الصَّ لهذا  أِذَن  م  الله عليه وسلَّ ى  النبيَّ صلَّ أنَّ 

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )5948(، وُمْسِلم )2125).
)2) ))شرح النووي على ُمْسِلم(( )107/14(، ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( 

.(51/17(
والنَّسائي )5161(،  والتِّرمذي )1770(،  له،  واللَّفُظ  داود )4232(  أبو  أخرجه   (3(

وأحمد )19006).
َنه النووي في ))المجموع(( )254/1(، واأللباني  قال التِّرمذي: حسن غريب، وَحسَّ

في ))صحيح سنن أبي داود(( )4232).
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أن يتَِّخَذ أنًفا ِمن ذَهٍب فدلَّ على إباحِة مثل ذلك عنَد الضرورِة، كربِط 
فهي  َعيٍب  إلزالِة  كانت  إذا  العمليات  هذه  مثل  وأنَّ  به)1)،  األسناِن 

جائٌزة، وما كانت لزيادِة التَّجميِل فليست بجائزٍة)2).

حاجًة؛  ُيَعدُّ  الُعيوِب  إلزالِة  ِة  الِجراحيَّ الَعَمليَّاِت  إجراَء  أنَّ  ثانًيا: 
رورِة،  الضَّ َمنِزلَة  ُل  ُتنزَّ الحاجُة  العامة:  للقاعدِة  إعمااًل  يجوُز  ولذلك 

ًة)3). عامًة كانت أو خاصَّ

ومن أمثلِة ذلك:

تقويُم األسناِن إلزالِة َعيٍب فيها.- 1

ناعيَّة.- 2 زراعُة األسناِن وَتركيُب األسناِن الصِّ

َلِع.- 3 عِر؛ إلزالِة َعيِب الصَّ زراعُة الشَّ

امات والَوحماِت. - 4 إزالُة َعيِب الشَّ

ائدة.- 5 قطُع األعضاِء الزَّ

إعادُة الُعضِو المقطوِع. - 6

منِة الُمفِرطة. - 7 علُج السِّ

)1) ُينظر: ))معالم السنن(( للخطابي )215/4).
)2) ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )51/17).

)3) ))األشباه والنظائر(( للسيوطي )ص: 88(، ))األشباه والنظائر(( البن نجيم )ص: 78).
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قة قة التَّجميليَّ اتة اجِلراحيَّ املبحث الثاين: العمليَّ

قة التــي ليس فيها  ــقة التَّجميليَّ ــاتة اجِلراحيَّ املطلــب األول: الَعَمليَّ

تغيرُي خَللِق اهلِل 

ِن الِبنِت للّزينِق الفرع األول: َثمبة أذة

ـِن)1)،  غيـرِة والمـرأِة؛ ِمـن أجـِل التَزيُّ ُيبـاُح َثقـُب أُذِن البِنـِت الصَّ
ـِة األرَبعـة: الَحَنفيَّـة)2)، والمالِكيَّة)3)،  وهـذا باتِّفـاِق الَمذاِهـِب الِفقهيَّ

والَحنابِلـة)5). ـافعيَّة)4)،  والشَّ
ُة: األِدلَّ

ِة نَّ أوًل: ِمن السُّ
ى  النبيِّ صلَّ قال: ))أشَهُد على  الله عنهما،  ابِن عبَّاٍس رضي  عن 

)1) وكذلك أكَثُر ِمن ُثقٍب ما لم يُكْن فيه إسراٌف. قال ابن عثيمين: )أخشى أن يكوَن 
ا جرت به العادُة، وقد قال  هذا من اإلسراِف؛ بأن تَضَع المرأُة على آذانِها أكَثَر ِممَّ
ُه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن( ]األعراف:31[  الله تعالى: )َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوال ُتْسِرُفوا إِنَّ
فإذا كانت العادُة جاريًة بأنَّ المرأَة تثُقُب ُثقَبيِن في األُذِن الواحدِة فل بأس، لِكْن إذا 
لم تُكن العادُة جاريًة فهو من اإلسراِف المذموم(. ))اللقاء الشهري(( رقم )45).

)2) ))تبيين الحقائق(( للزيلعي )227/6(، ))الفتاوى الهندية(( )445/6).
)3) ))شرح الزرقاني على مختصر خليل(( )374/4).

)4) ))أسنى المطالب لزكريا األنصاري مع حاشية الرملي الكبير(( )165/4(، ))تحفة 
المحتاج(( للهيتمي مع ))حاشية الشرواني(( )195/9).

)5) ))اإلقناع(( للحجاوي )22/1(، ))كشاف القناع(( للُبُهوتي )81/1).
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م- أو قال َعطاٌء: أشَهُد على ابِن َعبَّاٍس: أنَّ َرسوَل الله  اللُه عليه وسلَّ
ى اللُه عليه وسلَّم- خَرَج ومعه بِلٌل، فَظنَّ أنَّه لم ُيسِمْع فَوَعَظهنَّ  صلَّ
وبلٌل  والخاَتَم،  الُقْرَط)1)  ُتلِقي  المرأُة  فجَعَلت  َدقِة،  بالصَّ وأَمَرهنَّ 

يأُخُذ في َطَرِف َثوبِه(()2) .

ينِة)3). ثانًيا: أنَّ َثقَب األُذِن فيه َمنفعٌة للزِّ

ى اللُه عليه  ثالًثا: أنَّ َثقَب أُذِن الَبناِت كان ُيفَعُل منُذ َوقِت النبيِّ صلَّ
م إلى َوقتِنا هذا ِمن َغيِر َنكيٍر)4). وسلَّ

الفرع الثاين: الّزدامة يف األْنِف للَمرأِة

ينِة،  ماِم وَنحِوه في أْنِف الَمرأِة، إذا كان لَمقِصِد الزِّ يجوُز َتعليُق الزِّ
افعيَّة)6)، وبه قال  وكان ِمن عادِة أهِل بلِدها؛ نصَّ عليه الَحَنفيَّة)5)، والشَّ

)1) وهو الذي ُيَعلَُّق في شحمِة األُذِن. ُينظر: ))لسان العرب(( البن منظور )374/7). 
ى اليوَم في بعِض البلداِن بالخرِص، وفي بعِضها بالَحَلِق. وُيَسمَّ

)2) أخَرَجه الُبخاريُّ )98).

)3) ))تبيين الحقائق(( للزيلعي )227/6).

)4) ))المصدر السابق((.

)5) ))حاشية ابن عابدين(( )420/6). 

)6) ))تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي(( )195/9(، ))نهاية المحتاج(( 
موا َثقَب األنِف ابتداًء. للرملي )34/8(، لكنهم حرَّ
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ينِة، وليس فيه تغييٌر  ائِمُة)2)؛ ألنَّه للزِّ جنُة الدَّ ابُن ُعَثيمين)1)، وأفَتت به اللَّ
لَخْلِق اللِه)3).

قة التــي فيها تغيرُي  ــقة التَّجميليَّ ــاتة اجِلراحيَّ املطلــب الثاين: الَعَمليَّ

ِلَخلِق اهلِل

ٍة، إذا كان فيها تغييٌر لِخلقِة  ٍة َتجميليَّ ال يجوُز الِقياُم بَعَمليَّاٍت ِجراحيَّ
اللِه)4).

فل  ًل،  وتَجمُّ ِزينًة  األنِف  تحليَة  َيُعدُّ  بلٍد  في  المرأُة  كانت  )إذا  عثيمين:  ابن  قال   (1(
العثيمين((  ورسائل  فتاوى  ))مجموع  عليه(.  الِحليِة  لَتعليِق  األنِف  بَثقِب  بأس 

.(137/11(
َثقَب  األنِف: يجوز؛ ألنَّ  ماِم في  الزِّ الدائمة: )ُحكُم َوضِع  اللجنة  فتاوى  )2) جاء في 
اِئمة - المجموعة  ينِة وليس لإليذاِء أو تغييِر َخلِق الله(. ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ األنِف للزِّ

األولى(( )36/24).
اِئمة - المجموعة األولى(( )36/24). )3) ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ

ِن بَتغييِر الِخلقِة َجماعٌة ِمن الُعلماِء، وهذه أقوالهم: )4) قال بحرمة التزيُّ
قال ابن بطال: )قال الطبرى: ال يجوُز المرأٍة َتغييُر شيٍء ِمن َخلِقها الذى َخَلَقها اللُه 
ِن به لَزوٍج أو غيِره؛ ألنَّ ذلك نقٌض  عليه، بزيادٍة فيه أو نقٍص منه؛ التِماَس التَحسُّ

منها َخْلَقها إلى غيِر َهيئتِه(. ))شرح صحيح البخاري(( )167/9).
للِخلقِة، وتغييٌر  تبديٌل  ه  كلُّ الوشم والنمص والوشر: )وهذا  العربي في  ابُن  وقال 

للَهيئِة، وهو حراٌم(. ))أحكام القرآن(( )631/1).
وقال القرطبي: )هذا المنهيُّ عنه إنَّما هو فيما يكون باقًيا؛ ألنَّه من باب تغييِر َخلِق 
ِن به للنِّساِء، فقد أجاز الُعَلماُء =  ا ما ال يكوُن باقًيا، كالُكحِل والتَزيُّ الله تعالى، فأمَّ
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األِدلَّة:

أوًل: ِمن الِكتاِب

ُهْم َفَلُيَغيُِّرنَّ َخْلَق  َقوُله تعالى، حكايًة عن إبليَس لعَنه الله: )َوآَلُمَرنَّ
ِه( ]النساء: 119[. اللَّ

نَّة ثانًيا: ِمَن السُّ

عن عبِد اللِه بِن َمسعوٍد َرِضَي اللُه عنه، قال: ))لَعَن اللُه الواِشماِت 

= ذلك؛ مالٌك وغيره(. ))تفسير القرطبي(( )393/5).
تِصَل  أن  ومنه  تعالى،  اللِه  َخلِق  بَتغييِر  التَّلبيُس  للمرأِة  يِحلُّ  )ال  ُجَزي:  ابن  وقال 
َشعَرها الَقصيَر بَشعٍر آَخَر طويٍل، وأن َتِشَم َوْجَهها وبَدَنها، وأن تنُشَر أسناَنها، وأن 

َص(. ))القوانين الفقهية(( )ص: 293). تتَنمَّ
ِله:  وقال ابُن ُعثيمين في ُحكِم الموادِّ الكيميائيَّة التي ُتستعَمُل لزينِة الِجسِم وتَجمُّ
نوِب؛ ألنَّه أَشدُّ تغييًرا لخلِق  )إذا كان هذا التغييُر ثابًتا، فهو حراٌم، بل من كبائِر الذُّ
فل  ونحوه،  اِء  كالحنَّ ثابٍت،  غيَر  التغييُر  كان  إذا  ا  وأمَّ الَوْشِم،...  من  تعالى  الله 
الَحَذُر  فالواِجُب  َفتيِن،  والشَّ يِن  الَخدَّ وَتحميِر  كالُكحِل  فهو  يزوُل،  ألنَّه  به؛  بأَس 

والتحذيُر ِمن َتغييِر َخلِق الله(. ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )20/17).
ِة  وجاء في قرار مجَمِع الفقه اإلسلمي: )ال يجوُز إجراُء ِجراحِة التَّجميِل التَّحسينيَّ
تبًعا  ِويَّة  السَّ اإلنساِن  ِخلقِة  تغييُر  منها  وُيقَصُد   ، بيِّ الطِّ الِعلِج  في  تدُخُل  ال  التي 
هوِر بَمظهٍر  َغباِت بالتقليِد لآلَخريَن، مثل عمليَّات تغييِر َشكِل الَوجِه للظُّ للهوى والرَّ
ُمَعيٍَّن، أو بَقصِد التَّدليِس وتضليِل العدالِة، وتغييِر َشكِل األنِف، وتكبيِر أو َتصغيِر 
فاِه، وتغييِر َشكِل الَعيَنيِن، وتكبيِر الَوجناِت(. ))قرارات وتوصيات مجمع الفقه  الشِّ

اإلسلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسلمي((( قرار رقم: )173( )18/11).
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صاِت، والمتَفلِّجاِت للُحسِن، المَغيِّراِت َخلَق  والُمسَتوِشماِت، والمتَنمِّ
م، وهو في  ى اللُه عليه وسلَّ اللِه، ما لي ال ألَعُن َمن لَعَن رسوُل اللِه صلَّ

كتاِب اللِه؟!(()1).

للِة: َوجُه الدَّ

قوُله: ))الُمتَفلِّجاِت للُحسِن(( فيه أنَّه ال يجوُز َتغييُر َخلِق اللِه، إذا 
كان لَطَلِب الُحسِن)2).

مة ما يلي:  ومن أشَهِر ُصَوِر ِجراحاِت التَّجميِل الُمَحرَّ

تجميُل األنِف، بَتصغيِره أو َتغييِر َشْكِله.- 1

َقِن.- 2 تجميُل الذَّ

النَّهِد - 3 بإدخاِل  أو  َتكبيِرهما،  أو  بَتصغيِرهما،  الثَّدَييِن،  تجميُل 
ناعيِّ داِخَل َجوِف الثَّدِي. الصِّ

تجميُل األُذِن.- 4

َتجميُل الَبطِن.- 5

م تخريُجه )ص: 82). )1) تقدَّ
)2) ))شرح النووي على ُمْسِلم(( )107/14(، ))نيل األوطار(( للشوكاني )229/6(، 

))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )51/17).



ينُة الباُب الثاين - الزِّ 138

ادسة الفصلة السَّ

، أو - 6 ِة الَقشِر الِكيماويِّ َتجميُل الَوجِه بَشدِّ تجاعيِده)1)، أو بعَمليَّ
الليَزر، أو عن طريِق الَحقِن.

ورِة - 7 تجميُل األرداِف، وَشدُّ ِجلدتِها، وتهذيُب َحجِمها بَحَسِب الصُّ
المطلوبِة.

اِعِد.- 8 تجميُل السَّ
9 -. نِّ ًة لِكباِر السِّ تجميُل الَيَديِن بَشدِّ تجاعيِدهما، وخاصَّ

تجميُل الحواِجِب والُجفوِن وَرفُعها.- 10

األْلماس، عن طريِق - 11 أو  الِكريستاِل  بَوضِع  األسناِن  تجميُل 
ائِِم)2). ثبيِت الدَّ الَحفِر والتَّ

واِم)3).- 12 َتبييُض الَبَشرِة على وجِه الدَّ
تطويُل القامِة.- 13

فاه.- 14 َنفُخ الُخدوِد والشِّ

ا استخداُم الكريمات إلزالة تجاعيِده، فل حرَج فيه؛ ألنَّه مؤقٌت وليس فيه تغييٌر  )1) أمَّ
لَخلِق اللِه.

ا؛ ألنَّ األصَل  )2) وُيستثنى منه ما كان عن طريِق اللَّصِق الُمَؤقَّت الذي يمِكُن إزالُته يدويًّ
ليُل على تحريِمه، وليس فيه تغييٌر لخلقِة اللِه.  في الزينِة اإلباحُة إالَّ ما دلَّ الدَّ

ًتا بالبودرة أو بالكريمات، فل حرج فيه.  ا تبييُضها ُمَؤقَّ )3) أمَّ
الَوشَم،  ُيشبُِه  هذا  ألنَّ  يجوُز؛  ال  هذا  فإنَّ  ثابًتا  تبييًضا  كان  )إذا  عثيمين:  ابن  قال 
ُيَبيُِّض الَوجَه في وقٍت ُمَعيٍن وإذا ُغِسَل زال، فل  ا إذا كان  والَوشَر، والتَّفليج، وأمَّ

بأس به(. ))فتاوى نور على الدرب(( )71/11).
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الفصلة السابعة  

الفصلة السابعة  
يوِت َتزينية البة

َجّســِِة لــَذواِت األرواِح  َوِر املة يــوِت بالصُّ املبحــث األول: َتزيــنية البة

)التماثيل(   

ينِة وَغيِرها. مِة لذواِت األرواِح؛ للزِّ َوِر الُمَجسِّ يحُرُم استِعماُل الصُّ

األِدلَّة:

ِة نَّ أوًل: ِمن السُّ

، قال: ))قال لي عليُّ بُن أبي طالٍب: أال  الَهيَّاِج األْسديِّ عن أبي 
م؟ أالَّ تَدَع  ى اللُه عليه وسلَّ أبَعُثك على ما بَعَثني عليه َرسوُل الله صلَّ

يَته(()1). تِْمثااًل إالَّ َطَمْسَته، وال َقْبًرا ُمشِرًفا إالَّ َسوَّ

ثانًيا: من اإلجماِع

............................. -(2( نَقَل اإلجماَع على ذلك: ابُن العربيِّ

)1) أخرجه ُمْسِلم )969).
المعاصي،  أهِل  في  كالوعيِد  فهو  ريَن،  المَصوِّ على  الوعيُد  ا  )أمَّ العربي:  ابن  قال   (2(
ُمَعلٌَّق بالمشيئِة كما بيَّنَّاه، موقوٌف على التوبِة كما َشَرْحناه، أما كيفيَُّة الُحكِم فيها؛ 
مالك((  ))المسالك في شرح موطأ  باإلجماِع(.  أجساًدا،  كانت  إذا  مٌة  ُمَحرَّ فإنَّها 

البن العربي )522/7(، وُينظر: ))عارضة األحوذي(( )253/7).
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الفصلة السابعة  

ووافَقه ابُن َحَجر)1)- وخليٌل)2).

َجّسِِة لَذواِت األرواِح َوِر غرِي املة يوِت بالصُّ املبحث الثاين: تزينية البة

َوِر التي ليس لها ِظلٌّ إذا كانت ذاَت ُروٍح، كَحيواٍن  َيحُرُم استِعماُل الصُّ
افعيَّة)4)، والَحنابِلة)5). ونحوه، وهذا مذَهُب الُجمهوِر: الَحَنفيَّة)3)، والشَّ

ِة: نَّ ُة ِمن السُّ األِدلَّ
عن عائشَة َرِضَي اللُه عنها: ))أنَّها كانت اتََّخَذت على َسهوٍة)6) - 1

فاتََّخَذت  م،  اللُه عليه وسلَّ ى  النبيُّ صلَّ فَهَتَكه)7)  فيه تماثيُل،  ِستًرا  لها 

، َحُرم  ورَة إذا كان لها ظِلٌّ )1) قال ابن َحَجر: )إنَّ ابَن العربيِّ ِمن المالِكيَّة نقل أنَّ الصُّ
ا ُيمَتَهُن أم ال، وهذا اإلجماع مَحلُّه في غيِر ُلَعب الَبناِت(.  باإلجماِع، سواء كانت ِممَّ

))فتح الباري(( )388/10).
ا له ظِلٌّ  َجِر جاز، وإن كان بحيواٍن ممَّ )2) قال خليل: )التَّماثيُل إن كان بغيِر َحيواٍن كالشَّ
قاِئٌم، فهو حراٌم بإجماٍع(. ))التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب(( )290/1(، 

وُينظر: ))مواهب الجليل(( للَحطَّاب )264/2). 
)3) ))البحر الرائق(( البن ُنجيم )29/2(، ))الفتاوى الهندية(( )359/5).

)4) ))روضة الطالبين(( للنووي )335/7(، ))مغني المحتاج(( للشربيني )247/3).
)5) ))اإلقناع(( للحجاوي )92/1(، ))كشاف القناع(( للُبُهوتي )280/1).

ْهوُة: بيٌت َصغيٌر ُمنَحِدٌر في األرِض وُسمُكه ُمرتِفٌع منها، َشبيٌه بالِخزانِة، يكوُن  )6) السَّ
َيت بذلك  يُء، كأنَّها ُسمِّ فِّ أو الطَّاِق ُيوَضُع فيه الشَّ فيها الَمتاُع، وقيل: شبيهٌة بالرَّ
الهروي  للمل  المفاتيح((  ))مرقاة  ُينظر:  وَخفاِئها.  لِصَغِرها  عنها  ُيسهى  ألنَّها 

.(2851/7(
ْتَر وَخَرَقه. ))مرقاة المفاتيح(( للمل الهروي )2851/7). )7) فهَتَكه: أي: نَزَع السِّ
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الفصلة السابعة  

منه ُنمُرَقَتيِن)1)، فكانتا في الَبيِت َيجِلُس َعليهما(()2). 

عن عائشَة أمِّ الُمؤِمنيَن َرِضَي اللُه عنها: ))أنَّها اشَتَرت ُنمُرقًة - 2
على  قام  م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ الله  َرسوُل  رآها  ا  فلمَّ تصاويُر،  فيها 
الباِب، فلم َيدُخْله، فَعَرْفُت في َوجِهه الكراهَيَة، فُقلُت: يا َرسوَل اللِه، 
ى اللُه  أتوُب إلى اللِه، وإلى َرسولِه، ماذا أذَنْبُت؟ فقال َرسوُل اللِه صلَّ
عليها  لَتقُعَد  لك  اشَتَريُتها  قلُت:  مُرقِة؟!  النُّ هذه  باُل  ما  م:  وسلَّ عليه 
م: إنَّ أصحاَب هذه  اللُه عليه وسلَّ ى  الله صلَّ َدها، فقال رسوُل  وَتَوسَّ
إنَّ  وقال:  َخَلْقُتم،  ما  أْحُيوا  لهم  فُيقاُل  بوَن،  ُيَعذَّ القيامِة  يوَم  َوِر  الصُّ

َوُر ال َتدُخُله الَملئِكُة(()3). البيَت الذي فيه الصُّ

َوِر َغرِي َذواِت األرواِح يوِت بصة املبحث الثالث: َتزينية البة

وَنحِوه؛  َجِر  كالشَّ األْرواِح،  ذاِت  َغيِر  ُصَوِر  استِعماُل  يجوز 
الَحَنفيَّة)4)،  األرَبعِة:  ِة  الِفقهيَّ الَمذاِهِب  باتِّفاِق  وذلك  وَغيِرها،  ينِة  للزِّ

 ،)1561/4( للجوهري  ))الصحاح((  ُينظر:  َصغيرٌة.  ِوسادٌة  والنُّمُرقة:  النُّْمُرق   (1(
))القاموس المحيط(( للفيروزابادي )ص: 926).

)2) أخَرَجه الُبخاريُّ )2479( واللَّفُظ له، وُمْسِلم )2107( مختصًرا.

)3) أخَرَجه الُبخاريُّ )2105(، وُمْسِلم )2107).

)4) ))البناية(( للعيني )458/2(، ))الفتاوى الهندية(( )359/5).
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الفصلة السابعة  

حيِح ِعنَدهم- والَحنابِلة)3). افعيَّة)2)- على الصَّ والمالِكيَّة)1)، والشَّ

األِدلَّة:

ِة نَّ أوًل: ِمن السُّ

ى - 1 عن عائشَة أمِّ الُمؤِمنيَن َرِضَي اللُه عنها، أنَّ رسوَل الله صلَّ

بوَن،  َوِر يوَم القيامِة ُيَعذَّ م قال: ))إنَّ أصحاَب هذه الصُّ الله عليه وسلَّ

فُيقاُل لهم أْحُيوا ما َخَلْقُتم(()4).

عن النَّْضِر بِن أنِس بِن مالٍك َرِضَي اللُه عنه، قال: ))كنُت جالًِسا - 2

ُيفتِي وال يقوُل: قال رسوُل  ابِن عبَّاٍس َرِضَي اللُه عنهما، فجَعَل  عند 

ُر  أَصوِّ رُجٌل  إنِّي  فقال:  رُجٌل  سأَله  حتى  م،  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ الله 

ُجُل، فقال ابُن َعبَّاٍس:  اْدُنْه، فدنا الرَّ َوَر. فقال له ابُن َعبَّاٍس:  هذه الصُّ

َر ُصورًة في  م يقوُل: َمن َصوَّ ى اللُه عليه وسلَّ َسِمعُت َرسوَل الله صلَّ

وَح يوَم القيامِة، وليس بناِفٍخ(()5).  َف أن َينُفَخ فيها الرُّ نيا، ُكلِّ الدُّ

)1) ))الشرح الكبير(( للدردير )337/2).
)2) ))روضة الطالبين(( للنووي )335/7).

)3) ))اإلقناع(( للحجاوي )92/1(، ))كشاف القناع(( للُبُهوتي )280/1).
)4) أخَرَجه الُبخاريُّ )2105(، وُمْسِلم )2107).

)5) أخَرَجه الُبخاريُّ )5963(، وُمْسِلم )2110( واللَّفُظ له.
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الفصلة السابعة  

للِة من الحديثين: َوجُه الدَّ

وَح((،  َف أن َينُفَخ فيها الرُّ  أنَّ قوَله: ))أْحُيوا ما َخَلْقتم((، وقوَله: ))ُكلِّ
ما ال  ُروٌح، خلَف  له  لِما  ِر  الُمَصوِّ في  الوعيَد  أنَّ هذا  دليٌل على  فيه 

روَح فيه ِمن الثِّماِر)1). 

ثانًيا: من اآلثار

فاصَنِع  فاعًل  ُبدَّ  ال  كنَت  )فإن  عنهما:  اللُه  َرِضَي  َعبَّاٍس  ابُن  قال 
َجَر، وما ال روَح فيه()2). الشَّ

َوِر َذواِت األرواِح املبحث الرابع: َفرشة األرِض مبا َيشَتِملة على صة

األرواِح،  َذواِت  ُصـَوِر  علـى  َيشـَتِمُل  بمـا  األرِض  َفـرُش  ُيبـاُح 
ـِة األرَبعـة: الَحَنفيَّـة)3)، والمالِكيَّة)4)،  وهـذا باتِّفـاِق الَمذاِهـِب الِفقهيَّ
ـافعيَّة)5)، ...................................................... والشَّ

)1) ))إكمال المعلم بفوائد ُمْسِلم(( للقاضي ِعياض )638/6).
)2) أخَرَجه الُبخاريُّ )2225(، وُمْسِلم )2110( واللَّفُظ له.

)3) ))الهداية(( للمرغيناني )64/1(، ))تبيين الحقائق(( للزيلعي )167/1).
)4) وعندهم ِخلُف اأَلولى. ))مواهب الجليل(( للَحطَّاب )264/2(، ))شرح الزرقاني 
الرباني((  على مختصر خليل(( )93/4(، ))حاشية العدوي على كفاية الطالب 

)460/2(، ))الشرح الكبير(( للدردير )337/2).
)5) ))روضة الطالبين(( للنووي )335/7).
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الفصلة السابعة  

حابـِة  الصَّ ِمـن  الُعَلمـاِء  جُمهـوِر  مذَهـُب  وهـو  والَحنابِلـة)1)، 
.(2 ( ابِعيـنَ لتَّ وا

األِدلَّة:

ِة نَّ أوًل: ِمن السُّ

لُم  عن أبي ُهريرَة رضي الله عنه، قال: ))استأَذَن ِجبريُل عليه السَّ
م، فقال: ادُخْل، فقال: كيف أدُخُل وفي  ى اللُه عليه وسلَّ على النبيِّ صلَّ
ا أن ُتقَطَع ُرؤوُسها، أو ُتجَعَل بِساًطا ُيوَطُأ؛  َبيتِك ِستٌر فيه َتصاويُر، فإمَّ

فإنَّا- َمْعَشَر الَملئكِة- ال ندُخُل بيًتا فيه تصاويُر(()3).

ثانًيا: ألنَّها في َوضٍع ُممَتَهٍن)4).

اوي )92/1(، ))كشاف القناع(( للُبُهوتي )280/1). )1) ))اإلقناع(( للحجَّ
ُيمَتَهُن،  ا  ممَّ ونحوها  وِوسادٍة  ٍة  وَمخدَّ ُيداُس  بِساٍط  في  كان  )وإن  النووي:  قال   (2(
الُعَلماِء  جماهيُر  قال  وبمعناه  المسألة،  في  َمذَهبِنا  تلخيُص  هذا  بحراٍم...  فليس 
الثوري، ومالك، وأبي حنيفة،  بعَدهم، وهو مذهُب  والتَّابعيَن وَمن  الصحابِة  ِمن 

وغيِرهم(. ))شرح النووي على ُمْسِلم(( )81/14).
)3) أخرجه النَّسائي )5365( واللَّفُظ له، وأحمد )8079(، وابن ِحبَّان في ))الصحيح(( 

)5853(، والبيهقي في ))معرفة السنن واآلثار(( )14428).
َد إسناده ابن باز في  ح إسناَده العيني في ))نخب األفكار(( )477/13(، وجوَّ َصحَّ
حه األلباني في ))صحيح النَّسائي((  ))مجموع فتاوى ابن باز(( )4/214(، وَصحَّ

)5380(، والوادعي في ))غارة الفصل(( )122).
)4) ))مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(( )256/2).
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الفصلة السابعة  

رآِن الكرمِي ِراِن بِكتابِق آياٍت ِدن المة املبحث اخلادس: َتزينية اجلة

ُتكَرُه ِكتابُة الُقرآِن على الُجدراِن وَنحِوها، وهو مذَهُب الَحَنفيَّة)1)، 
افعيَّة)2)، وظاِهُر َمذَهِب الَحنابِلة)3)، وظاِهُر كلِم ابِن ُعَثيمين)4)،  والشَّ

ائِمة)5).  جنة الدَّ واللَّ

وذلك لآلتي:

أوًل: ألنَّه قد ُيفِضي إلى امتِهاِن الُقرآِن)6).

ثانًيا: أنَّ كلَم اللِه تعالى أعلى وأسمى وأَجلُّ ِمن أن ُيجَعَل َوْشًيا 
ى به الُجدراُن)7). ُتحلَّ

م وهدِي  ى اللُه عليه وسلَّ ثالًثا: أنَّه ُمخالٌِف لَهدِي َرسوِل اللِه صلَّ

)1) ))تبيين الحقائق(( للزيلعي )58/1(، ))حاشية الطحطاوي على مراقي الفلح(( 
)ص: 98).

)2) ))روضة الطالبين(( للنووي )80/1(، ))المجموع(( للنووي )70/2).
)3) ))اإلقناع(( للحجاوي )124/2).

)4) قال ابن عثيمين: )ال ينبغي لإلنساِن أن يَعلَِّق شيًئا من كلِم اللِه َعزَّ وَجلَّ على الُجُدِر؛ 
فإنَّ كلَم الله تعالى أعلى وأسمى وأَجلُّ ِمن أن ُيجَعَل َوْشًيا ُتحلَّى به الُجدراُن(. 

))فتاوى نور على الدرب(( )129/1).
اِئمة- المجموعة األولى(( )58/4). )5) ُينظر: ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ

)6) ))البحر الرائق(( البن نجيم )40/2).
)7) ))فتاوى نور على الدرب(( البن عثيمين )130/1).



ينُة الباُب الثاين - الزِّ 146

الفصلة السابعة  

َلِف َرِضَي اللُه عنهم)1). ِة السَّ حابِة وأئمَّ الصَّ

ِق َهِب والِفضَّ املبحث السادس: َتزينية األبنيِق بالذَّ

ُقِف أو الُجدراِن  ِة في البناِء- سواٌء في السُّ َهِب والِفضَّ َيحُرُم استِعماُل الذَّ
والَحنابِلة)3)،  افعيَّة)2)،  الشَّ َمذَهُب  وهو  وَغيِره،  بِطلٍء  األبواِب-  أو 

واختاره ابُن باز)4).

نَّة: الدليُل ِمَن السُّ

حمِن بِن أبي ليلى: ))أنَّهم كانوا عنَد ُحَذيفَة، فاسَتسَقى  عن عبِد الرَّ
أنِّي  لوال  وقال:  بِه،  رماه  في َيِدِه  القَدَح  وَضَع  ا  فلمَّ  ، مُجوِسيٌّ فسقاُه 
أفعْل هذا- ولِكنِّي سمعُت  يقوُل: لم  تيِن- كأنَّه  ٍة وال َمرَّ نَهيُته غيَر مرَّ
يباَج،  الدِّ الحريَر وال  َتلَبسوا  ال  يقوُل:  م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيَّ 

اِئمة- المجموعة األولى(( )58/4). )1) ))فتاوى اللَّْجنة الدَّ
)2) ))المجموع(( للنووي )43/6).

)3) ))شرح منتهى اإلرادات(( للُبُهوتي )432/1(، ))مطالب أولي النهى(( للرحيباني 
.(91/2(

ِة في البناِء واألبواِب ونحو ذلك؛  َهِب والِفضَّ )4) قال ابن باز: )ال يجوُز استعماُل الذَّ
ة،  رِب في أواني الذَهِب والِفضَّ ألنَّ النبيَّ صلَّى اللُه عليه وسلَّم نهى عن األكِل والشُّ
اِر في الدنيا، ولكم- يعني الُمْسِلمين- في اآلخرِة«، وفي الحديِث  وقال: »إنها للُكفَّ
ُقف والُفُرش ونحو ذلك(.  تنبيٌه على َمنِع استعمالِها في األبواِب والُجدران والسُّ

))مجموع فتاوى ابن باز(( )12/29).



ينُة 147الباُب الثاين - الزِّ

الفصلة السابعة  

فإنَّها  ِة، وال تأُكلوا في ِصحاِفها؛  والِفضَّ َهِب  الذَّ وال َتشَربوا في آنيِة 
نيا ولنا في اآلخرِة(()1). لهم في الدُّ

للِة: َوجُه الدَّ

رِب فيهما، فيه تنبيٌه على َمنِع استعمالِهما  أنَّ َنهَيه عن األكِل والشُّ
والُفُرِش،  ُقِف  والسُّ والُجدراِن،  كاألبواِب  رِب،  والشُّ األكِل  غيِر  في 

ة والَمعنى)2). ونحِو ذلك؛ لُعموم ِالِعلَّ

)1) أخَرَجه الُبخاريُّ )5426(، ُمْسِلم )2067).
اِئمة - المجموعة األولى(( )156/22(، ))مجموع فتاوى  )2) ُينظر: ))فتاوى اللَّجنة الدَّ

ابن باز(( )12/29).
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املبحث الرابع: ما يِجُب على املرأِة َسرُته أماَم الكافرِة����� 31
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روطة  باحق وشة : بعضة ألواِن امَللبوساِت املة الفصلة الثالثة

40 ������������������������������������������������ ه الّلباِس وَضواِبطة

40 ���������������� املبحث األول: بعُض ألواِن امَللبوساِت امُلباحة 

40 ����������������������������������� وِب األسَوِد املطلب األول: ُلبُس الثَّ

40 ����������������������������������� وِب األصَفِر املطلب الثاين: ُلبُس الثَّ

41 ��������������������������������� وِب األخَضِر املطلب الثالث: ُلبُس الثَّ

41 ������������������������������������������� املطلب الرابع: لبُس األحَمِر 

42 ������������������������ باِس وَضواِبُطه  املبحث الثاين: ُشروُط اللِّ

ُة لِلَباِس������������ 42 املطلب األول: الُشروُط والَضواِبُط العامَّ
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44 �������������������������������������������������������������������� اخلاصة به

44 ��������������������� الفرع األول: شروُط وضواِبُط ِحجاب املرأة

45 ������������������������� الفرع الثاين: املالبُس اخلاصُة باحلجاِب 

 املبحث الثالث: لبس البنطلون  والنَّعل ذي الَكعِب العايل�� 48
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كمة امَلالبِس املشتملِقعلى تصاويَر أو  الفصلة الرابع: حة

51 ��������������������������������������������������� شعاراٍت أو آياٍت
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53 ��������������������������������������������� أِس إذا كانت مقطوعَة الرَّ

ُصَوِر غرِي ذواِت  امُلشَتِملُة على  الثاين: املالِبُس  املبحث 
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املبحث الرابع: امَلالِبس امُلشَتِملة على آياٍت أو فيها اسُم 
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60 ������������������� املطلب الثاين: إطالُة َذيِل الُفستاِن للَعروِس
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63 ������������������������������ ُد النِّساِء للَحريِر  املطلب الثاين: توسُّ

65 ����������������� باِع وافرتاُشها املبحث الثاين: ُلبُس ُجلوِد السِّ

اتةه������������������ 68 ستحبَّ ابع: آدابة الّلباِس ودة الفصلة السَّ
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الــزِّينــــــــــــــُة

79 ��������������������� ها : تعريفة الّزينِق وَضوابطة لة الفصلة األوَّ

79 �������������������������������������������� ينِة املبحث األول: تعريُف الزِّ
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156

فهرس ااتويات

املطلب اخلادس: َحلُق َشعر رأس امَلرأِة ُكله ���������������� 94
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106 ��������������������������������������� نُة الفرع األول: الَعَدساُت امُلَلوَّ
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املبحث األول: اخِلضاِب ��������������������������������������������������� 112
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