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يوتح لا سرهف
5 ������������������������������������������������������������������� مٌة  ُمقدِّ

ُل الباُب األوَّ
اللِّبــــــــاُس

ِ ه  ُ ه وِحكمُة َمشتوعيَّ يَّ بهِح وأهمِّ ُل: تعترُف لللِّ للفصُل لألوَّ

13 �������������������������������������������������������� ولألْصُل ييه

باِس������������������������������������������� 13 لملبحث لألول: تعريُف اللِّ

13 �� ِته باِس وِحكمُة َمشروعيَّ لملبحث للثهين: اهتماُم اإلسالِم باللِّ

13 ��������������������������� باِس لملطلب لألول: اهتماُم اإلسالِم باللِّ

باِس�������������������������� 14 ِة اللِّ لملطلب للثهين: ِحكمُة َمشروعيَّ

16 ������������������������������ لملبحث للثهلث: األْصُل يف امَللبوساِت

18 ������� للفصُل للثهين: مه َرِجُب على لملتأِة َسرُته ِمن للَبَدِن

18 ������ لملبحث لألول: ما يِجُب على املرأِة َسرُته أمام األجنبيِّ

25 �� لملبحث للثهين: ما يجُب على املرأِة َسرُته أمام حماِرِمها

لملبحث للثهلث: ما َيِجُب على املرأِة َسرُته أماَم امُلسِلمة�� 28
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لملبحث للتلبع: ما يِجُب على املرأِة َسرُته أماَم الكافرِة����� 31

33 ������������������ لملبحث لخلهمس: ما يِجُب َسرُته يف اخَللوِة

يِّق��������������������� 35 فاِف والضَّ هدح: ُلبُس الشَّ لملبحث للسَّ

35 ������������������������ قيِق الذي َيِشفُّ  لملطلب لألول: ُلبُس الرَّ

37 ���������������� ُد العورَة َق الذي يَحدِّ لملطلب للثهين: ُلبُس الَضيِّ

للفصُل للثهلُث: بعُض ألسلِن لمَللبسسهِف لمُلبهحة وُشتوُط 

40 ������������������������������������������������ بهِح وَضسلِبُطه لللِّ

40 ���������������� لملبحث لألول: بعُض ألواِن امَللبوساِت امُلباحة 

40 ����������������������������������� وِب األسَوِد لملطلب لألول: ُلبُس الثَّ

40 ����������������������������������� وِب األصَفِر لملطلب للثهين: ُلبُس الثَّ

41 ��������������������������������� وِب األخَضِر لملطلب للثهلث: ُلبُس الثَّ

41 ������������������������������������������� لملطلب للتلبع: لبُس األحَمِر 

42 ������������������������ باِس وَضواِبُطه  لملبحث للثهين: ُشروُط اللِّ

ُة لِلَباِس������������ 42 لملطلب لألول: الُشروُط والَضواِبُط العامَّ

لملطلب للثهين: شروُط وضواِبُط ِحجاب املرأة، واملالبُس 
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44 �������������������������������������������������������������������� اخلاصة به

44 ��������������������� للفتع لألول: شروُط وضواِبُط ِحجاب املرأة

45 ������������������������� للفتع للثهين: املالبُس اخلاصُة باحلجاِب 

 لملبحث للثهلث: لبس البنطلون  والنَّعل ذي الَكعِب العايل�� 48

48 ��������������������������� لملطلب لألول: ُلبُس الَبنطلون الواِسع 

49 �������������������� لملطلب للثهين: ُلبُس النَّعِل ذي الَكعِب العايل 

للفصُل للتلبع: ُحكُم لمَلالبِس لملش ملِةعلى تصهورَت أو 

51 ��������������������������������������������������� شعهرلٍف أو آرهٍف

لملبحث لألول: املالِبُس امُلشَتِملُة على ُصَوِر ذواِت األرواِح، 

51 ����������������������������������������� وحكُمها إذا ُقِطعت رؤوُسها

51 �� لملطلب لألول: املالِبُس امُلشَتِملُة على ُصوِر ذواِت األرواِح

لملطلب للثهين: امَلالِبُس امُلشَتِملُة على ُصَوِر ذواِت األرواِح 

53 ��������������������������������������������� أِس إذا كانت مقطوعَة الرَّ

ُصَوِر غرِي ذواِت  امُلشَتِملُة على  للثهين: املالِبُس  لملبحث 

54 ������������������������������������������������������������������������� األرواِح

55 �� ار لملبحث للثهلث: املالِبُس امُلشَتِملُة على ِشعاراِت الُكفَّ
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ليِب�������� 55 لملطلب لألول: املالِبُس التي عليها صورُة الصَّ

56 ����������� لملطلب للثهين: املالِبُس التي عليها َنجمُة اليهوِد

لملبحث للتلبع: امَلالِبس امُلشَتِملة على آياٍت أو فيها اسُم 

56 ������������������������������������������������������������������������������� اهلِل

58 ���������� للفصل لخلهمس: ُحكُم لإلسبهِل وُلبس لألعتلح

58 �������������������������������� لملبحث لألول: ُحكُم اإلسباِل للَمرأِة

لملبحث للثهين: ُلْبُس األْعَراس������������������������������������������59

لملطلب لألول: ُلْبس العُروس للُفْستان األبيض���������������59

60 ������������������� لملطلب للثهين: إطالُة َذيِل الُفستاِن للَعروِس

62 �� بهِع ِد لحلترِت وُجلسِد للسِّ هدح: ُحكُم ُلبِس وَتَسسُّ للفصُل للسَّ

62 ������������������������� ِد احلريِر  لملبحث لألول: ُحكُم ُلبِس وَتَوسُّ

لملطلب لألول: ُحكُم ُلبِس النِّساِء للَحريِر ������������������������� 62

63 ������������������������������ ُد النِّساِء للَحريِر  لملطلب للثهين: توسُّ

65 ����������������� باِع وافرتاُشها لملبحث للثهين: ُلبُس ُجلوِد السِّ

هُته������������������ 68 بهِح وُمس حبَّ هبع: آدلُب لللِّ للفصُل للسَّ
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الباُب الثاني
الــزِّينــــــــــــــُة

79 ��������������������� رنِة وَضسلبُطوه ُل: تعترُف للزِّ للفصُل لألوَّ

79 �������������������������������������������� ينِة لملبحث لألول: تعريُف الزِّ

79 ������������������������������� ُة لملبحث للثهين: َضواِبُط التزيُِّن العامَّ

84 ���������������������� عِت قُة بهلشَّ رنُة لمُل َعلِّ للفصُل للثهين: للزِّ

أِس �������������������������������������������� 84 لملبحث لألول: َشعُر الرَّ

84 ����������������������������������������� عِر  لملطلب لألول: َترجيُل الشَّ

عِر أو َجعُله َضفريًة واحدًة أو أكَثَر�� 85 لملطلب للثهين: سدُل الشَّ

86 ����������������������������������������� عِر لملطلب للثهلث: َوصُل الشَّ

86 ������������������������ عِر بَشعِر اآلدميِّ  للفتع لألول: َوصُل الشَّ

87 ��������� عِر بَشعٍر غرِي َشعِر اآلَدميِّ  للفتع للثهين: َوصُل الشَّ

عِر باخِلَرِق كاحلريِر وَغرِيه���� 89 للفتع للثهلث: ُحكُم َوصِل الشَّ

ناعيِّ )الباروكة(����������������� 90 عِر الصِّ للفتع للتلبع: ُلبُس الشَّ

ينِة���������������������� 92 لملطلب للتلبع: َقصُّ امَلرأِة َشْعَرها للزِّ
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لملطلب لخلهمس: َحلُق َشعر رأس امَلرأِة ُكله ���������������� 94

97 ���������������������������������������������� لملبحث للثهين: َشعُر الَوجِه

لملطلب لألول: ُحكُم إزالِة َشعِر احلواِجِب )النَّْمص( ���������� 97

99 ������������������������������ لملطلب للثهين: حكم َتشقرُي احَلواِجِب

يف  نبتا  إذا  اِرب  والشَّ اللِّحيِة  َشعِر  إزالُة  للثهلث:  لملطلب 

100 �������������������������������������������������������������������� وجِه املرأِة

101��������������������������� لملبحث للثهلث: إزالُة َشعِر ساِئِر اجلَسِد

103 ���������� قُة بهلسجِه ولليدرِن للفصُل للثهلُث: للزرنُة لمل َعلِّ

103 ���������������������������� ينُة املتعلِّقُة بالوجِه لملبحث لألول: الزِّ

103 ���������������������� لملطلب لألول: َمساحيُق الوجِه )املكياج(

ينِة �������������������������������� 104 لملطلب للثهين: اكتحاُل املرأِة للزِّ

106 ��� ُة موُش الصناعيَّ نُة والرُّ لملطلب للثهلث: الَعَدساُت امُلَلوَّ

106 ��������������������������������������� نُة للفتع لألول: الَعَدساُت امُلَلوَّ

107 ������������������������������������� ُة  ناعيَّ موُش الصِّ للفتع للثهين: الرُّ

108 ����������������� لملطلب للتلبع: َوضُع اخلاِل امُلصَطَنع بالَقلِم
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لملطلب لخلهمس: تبييُض األسناِن���������������������������������� 108

109 ���������������������������� ينُة امُلتَعلِّقُة بالَيديِن لملبحث للثهين: الزِّ

109 ��������������������������������� لملطلب لألول: ُحكُم إطالِة األْظفاِر 

110����������������������������� لملطلب للثهين: ِطالُء األظفاِر )املناكري( 

يِب�������������������������������� 112 للفصُل للتلبُع: لخِلضهِب وللطِّ

لملبحث لألول: اخِلضاِب ��������������������������������������������������� 112

112 �������������������� يب عِر لتْغيري الشَّ لملطلب لألول: ِخضاُب الشَّ

يب���������� 112 عِر بالسواد لتْغيري الشَّ للفتع لألول:  ِخضاُب الشَّ

يب������������� 114 واِد لتغيري الشَّ للفتع للثهين: اخِلضاُب بَغرِي السَّ

ى )امليش(  116 لملْطلُب للثهين: َصبُغ املرأِة َشْعَرها مبا ُيسمَّ

117 ������������������������ عِر  لملطلب للثهلث: اخِلضاُب يف َغرِي الشَّ

117 ��������������������������������������������������� ُب  لملبحث للثهين: التطيُّ

119 �������������������������������� ُن بهحُلِليِّ للفصُل لخلهمُس: لل زرُّ

119 �������������������� ة  َهب والِفضَّ لملبحث لألول: تزيُُّن املرأِة بالذَّ

121 ������������������������������ ِة للنِّساء َهِب والِفضَّ مطلب: ِنعاُل الذَّ
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122 �������������������������������������������� لملبحث للثهين: ُلبُس اخلاَتِم 

ُم باحلديِد ��������������������������������������� 122 لملطلب لألول: التَختُّ

لملطلب للثهين: َنقُش اخلاَتِم������������������������������������������� 124

125 �������������������� لملطلب للثهلث: َموِضُع اخلاَتِم ِمن األصاِبِع 

اعِة وموضُعها����������������������� 125 لملبحث للثهلث: ُلبُس السَّ

125 ����������������������� اعِة والتَزيُُّن بها لملطلب لألول: ُلبُس السَّ

126 �������������������������� اعِة يف الَيد لملطلب للثهين: موضُع السَّ

127 ��� لملبحث للتلبع: حَتلِّي املرأِة باجلواِهِر واألْحجاِر الكرميِة

لملبحث لخلهمس: ُلبُس ُحِليٍّ على هيئِة َحيواٍن أو ما فيه 

127 ����������������������������������������������������� ُصورٌة لذواِت األرواِح

ِة�� 130 ِة ولل َّجميليَّ ِة للعالجيَّ هِف لجِلتلحيَّ هدُح: ُحكُم للَعَمليَّ للفصُل للسَّ

130 � ُة للِعالِج أو إزالِة الُعيوِب اُت اجِلراحيَّ لملبحث لألول: العمليَّ

133 ������������������ ُة ُة التَّجميليَّ اُت اجِلراحيَّ لملبحث للثهين: العمليَّ

ليس  التي  ُة  التَّجميليَّ ُة  اجِلراحيَّ اُت  الَعَمليَّ لألول:  لملطلب 

فيها تغيرٌي خَللِق اهلِل ��������������������������������������������������� 133
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133 �������������������������������� ينِة للفتع لألول: َثقُب أُذِن الِبنِت للزِّ

134 ������������������������������ ماُم يف األْنِف للَمرأِة للفتع للثهين: الزِّ

فيها  التي  ُة  التَّجميليَّ ُة  اجِلراحيَّ اُت  الَعَمليَّ للثهين:  لملطلب 

تغيرٌي ِلَخلِق اهلِل������������������������������������������������������������ 135

139 ��������������������������������� للفصُل للسهبُع: َتزرنُي للُبيسِف

دِة لَذواِت األرواِح  َوِر امُلَجسِّ لملبحث لألول: َتزينُي الُبيوِت بالصُّ

139 ����������������������������������������������������������������� )التماثيل(   

دِة لَذواِت  َوِر غرِي امُلَجسِّ لملبحث للثهين: تزينُي الُبيوِت بالصُّ

140 �������������������������������������������������������������������������� األرواِح

141 �������� لملبحث للثهلث: َتزينُي الُبيوِت بُصَوِر َغرِي َذواِت األرواِح

لملبحث للتلبع: َفرُش األرِض مبا َيشَتِمُل على ُصَوِر َذواِت 

143 ������������������������������������������������������������������������ األرواِح

الُقرآِن  ِمن  آياٍت  بِكتابِة  اجُلدراِن  َتزينُي  لخلهمس:  لملبحث 

145 ������������������������������������������������������������������������� الكرمِي

ِة������������ 146 َهِب والِفضَّ لملبحث للسهدح: َتزينُي األبنيِة بالذَّ

149��������������������������������������������������� يوتح لا سرهف


