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          الرحيمالرحيم

......      نساؤنانساؤنا      
وأدواتوأدوات                    

......    التجميلالتجميل

العبدالعبد  .  عادل.  عادل  دد
!!  الجبارالجبار

( الرحيم الرحمن الله بسم                   )
ُد ُأثُني  ربي اللَه أحم أهللل هللو بمللا  عليه و

ُأصُلي ُأسُلم و آله وعلى محمد نبينا على و
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بإحسللان لهللم والتللابعين أجمعين وصُحبه
:  بعد أما

ّياتهللا بيللن ٌأنلثر ٌمتواضعة صُفحات هذه ط
الللتي وكلماتهللا ُتمل ل التي الزينة أسُطر

أدوات فللي هامللة لمسللائل وذلك لتنتهي
الفضللائيات فيلله تنقل عصر في التجميل
باسُللم والعفللاف العفللة قتللل مشللاهد

الشللياكة وأصُللول الموضللة آخرصُلليحات
للتقليللد سُللهلة فريسللة نسللاؤنا لتقللع

التجمللل فللي المشللين والعجاب العمى
أ الجللواز عللن السللؤال دونمللا واللبللس

الللذين الفاضللل علمائنللا مللن  والتحريللم
سُللهلة بعبللارة الشللرعي  الحكللم أوضحوا
النهار رابعة في كالشمس واضحة وفكرة
ورائهللا ُتخُللبئ وأناقللة جمللال مللن فكللم

نفسللها تللؤذي حاقللدة ضللعيفة نفوسُللا
منهللا يقللرب مللن  كللل وتحللرق بالمعصية

أن السُلللما وفتيللات نساء في المل لكّن
وقلللورات محتشلللمات متحجبلللاٍت يكلللّن

للُمثللل حافظللات للقيللم راعيللات رزينات
عللن بعيللدات  المحللارما علللى غيللورات

. المحرمات
الجمللال  فللي يللواجهن وفتياتنللا نسللاؤنا

تنطفللئ ل ونللارا تهللدأ ل حربللا والناقللة
ولو وعفاف عفة من يملكنه ما أعز لقتل

اسُلللتعراض فلللي عاجللللة  بجوللللة قملللت
اصُلللطياد منهلللا يلللراد اللللتي الوسُلللائل

2



المقلللاما لطلللال المسللللمات المؤمنلللات
ظللل فللي وتللذكير ذكرى هي لكن بذكرها
التجميللل بأدوات الخُاصُة المجلت تنافس

جديللد كل عرض في العصر صُيحات وآخر
تصللنيفها حسللب موضللة كللل ومتابعللة
وتصللف تحكللي الللتي والشللهري الللدوري
وفتياتنللا نسللائنا ببللال يخُطر ل ما وتجسد
بالمفاجللآت مليللء مخُيللف عصللر وكللأنه

علينللا تللوجب الللتي العجيبللة والمفارقات
المانللة بللاب من ونكتب نتحدث أن حيالها

العلللم نشللر فللي كواهلنللا علللى الملقللاة
وإيقللاف والحللراما الحلل وبيللان وتبليغلله

المللوجب للحسللنات المهلللك الطوفللان
فالصللحف الللله رحمللة من والبعاد للطرد

مخُاطبللة فللي جهللدا تللألوا لللم والمجلت
متخُللذة الشياكة و الناقة باسُم الجميلت

الشلليطانية السُللاليب كآفللة ذلللك فللي
تلللك مللن وخائفا حائرا لقف والشهوانية

بيللت كللل تللدخل الللتي الفضللائية البواب
والسللفور والتلبرج والعلار الخُنلا لتعلرض

أدوات لبرامللج خاصُللة سُللاعات أفردت بل
خطوطهللا تفللتر فل والماكيللاج التجميللل
فللي والللدولي منهللا المحلللي الهاتفيللة

والرسُلللللائل المكالملللللات اسُلللللتقبال
تسلللاؤلت أملللاما لتضلللعنا اللكترونيلللة
هللذا في الضيف أن إجابتها واسُتفهامات

أو التجميللل أخصللائية هي المباشر اللقاء
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!! الشللياكة أسُللتاذة أو الناقللة اسُتشارية
وقتا خصصت الخُاصُة الخبار قنوات حتى

التجميللل عللن للحللديث يوميللا بلله بللأس ل
الزيللاء عارضللات عللن فضللل والناقللة

بللآخر تعللج الللتي التسللوق ومهرجانللات
تللدعو الللتي الموضللة وصُلليحات تقليعللات

مراعللاة دونمللا وجميللل وأنيللق جديللد لكل
وتللزداد الهجمة لتعظم  والعفاف للخلق
ومواقعهللا النللترنت شبكات في شراسُة

الهائلللة الصللفحات تجمع التي ومنتدياتها
المخُتلفللة والتعليقللات المتنوعة والصور

ُملّك حللللتى  المتجللللددة والمشللللاركات
يهتمللون المنتللديات ومشللرفي المواقللع

منتللديات أو خاصُللة صُللفحات بجعللل كثيرا
نظلللرات اختلف تنقلللل اللللتي مفتوحلللة

مللا فهي لخر بلد من وذلك للمرأة العالم
ودعللوة وعفافهللا لعفتهللا انتهللاك بيللن

بريطانيلللا فهلللذه  بالرجلللل لمسلللاواتها
الشللمس عنهللا تغيللب ل الللتي العظمللى

) عرشلللها تعتللللي مسلللتعمراتها لكلللثرة
يعشللن كللم نسللائها حللال  انظللري(امللرأة
ومثلهللا بالجسد والتمتع الغتصاب جرائم

ودولللة والشللياكة التيكيللت بلللد فرنسللا
العقوبللة  ألللم عاشللت كللم الخُنللا و العهللر

وهللذه واعتللدى خللالف فيملللن اللهيلللة
) الشللاهقة بناياتهللا إحللدى يعلللو أميركللا
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ال انظري (  التحرر  ورمز الحرية نصب ح
وامتهللان انحطللاط مللن بلغللن كم نسائها
أصُللبحت عصللر فللي بللذلك شللاهد والعالم

نجومهللا لهللا رائحللة عالميللة الرذيلللة فيلله
الغلللرب ففتلللاة وإعلمهلللا ومؤسُسلللاتها

وحريتهللا,وانفتاحهللا وأزيائهللا بجمالهللا
 (المسلمة  المرأة  )تدعو
السُللتجابة نهايللة مللا  لكن بها اللحاق إلى
والعار الفضيحة إل   ؟؟؟  الله سُمح ل لها

!!!!

:  الكريمة أختي
؟ جنسللك بنللات بقيللة عللن تتفللاخرين بللَم

فهنللاك ؟ أجمل! بمالللك فهناك ؟ بجمالك
! إذن أشللرف فهنللاك ؟ أغنللى!  بحسللبك

وتتشللرفين وتتميزيللن تتنافسللين بمللاذا
؟؟!!

نسللاء يملكلله ل مللا تملكيللن أخيللتي: أنللك
نسللاء لللدى مللا بأشرف  تتميزين و العالم

تتفللللاخرين بحللللق , إنللللك العللللالمين
وعفافللك وكرامتللك وطهللرك باسُتقامتك

، والشللرق الغللرب نسللاء فقده زمان في
ُيللثير مللا إلللى التللبّرج دعللاة يسللعى فكللم

خبيثللة بشللراك فكللرك ويشللغل مشاعرك
وتخُللدش بعفتللك تفتللك مسللومة ومصللائد

أدوات ذلللك ومللن عرضللك وتدنس حياءك
اسُتخُدامها. وسُؤ التجميل
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الخُطللوط تقريللب : حاولي الله رعاِك فيا
مظهلللر ملللع ليتلءما لوجهلللك الطبيعيلللة

وسُللمو إيمانللك ظللل فللي وأنوثُتك جمالك
المللرأة منظللر يعجبنللا .فل وأخلقك أدبك
كللوجه وجههللا بدا قد المساحيق إزالة بعد

والرهللاق بالحمرة مشوب شاحب مريض
أميللرة ، بإسُلمها قوية المسلمة فالمرأة

لهللا الشللرع أجللازه ما تخُتار ، زينتها على
ًا بللذلك اللللتزاما يقللف ولللن أمللاما مانعلل

ظللل فللي والتناسُللق والشللياكة الناقللة
جمالها وتعيش أرجائها في تتقلب مملكة
أن تقبللل ,فل ظلهللا فللي ووقارها وأدبها
الخُائنللة للعيللن الفتللن عارضللة تكللون

المكشللوف الضعيفة, كالطعاما والنفوس
السُللواق فللي البشللر ذبللاب عليه يتهاوى

ًا تملللك . فهللي والمنتزهللات يخُفللق قلبلل
فأصُلللبحت منللله والخُلللوف اللللله رقابلللة

تراهللا الروح وبلسم العين قرة لمجتمعها
أو نسلللائي مجللللس أو مناسُلللبة أي فلللي

الللتزمت قللد زينللة أجمللل فللي عللائلي
تخُللرج أن فمللا النللواهي وتركللت بالوامر

قللد والحجاب إل مناسُبتها أو مجلسها من
يحجللب ل كالصدفة وجمالها زينتها غطى

ل..!!وهللي يحميهللا, كيللف بللل اللؤلللؤة
جميلة حياتها تكون أن تحب التي المؤمنة

والثقلللة المعرفلللة بيلللن مزجلللت قلللد
فمللا وتجملهللا زينتهللا فللي والموضللوعية
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الكيللد وتفاهمهللا الراقيللة لغاتهللا أجمللل
الزينللة أدوات مللع وتتعامللل تتحللدث حيللن

, عاليلللة بنفلللس التجميلللل ومهرجانلللات
لها ويكّن يحترمها فالكل عاقلة وشخُصية

. التقدير

: الماسُونية كبار أحد قال
على أشد واحدة متبرجة امرأة ) 

 ( مدفع ألف من المسلمين
ًا تكللون أن المسلللمة ترضللى فهللل سُللبب
حينئللذ فكللانت الحللراما فللي غيرها لوقوع
مللن وجندية الشيطان وسُائل من وسُيلة

فالعاقلللة سُللهامه مللن وسُللهما جنللوده
والشللرف الجنللة تبيع ل الصادقة المؤمنة

قللال الصللحيح الحللديث .فللي بخُللس بثمن
:  الله رسُول الجنة يدخلون أمتي كل) 

مللن قللال ؟ يللأبى : من . قالوا أبى من إل
فقللد عصللاني ومللن الجنللة دخللل أطاعني

  ( أبى
ن ورسُللوله لللله معصللية فللالتبرج  وم

مللن والطرد للعن الجالبة الموبقة الكبائر
وظلمللة سُللواد وهللو تعللالى الللله رحمللة

ٌق القياملللة يلللوما عاقبلللة وسُلللوء ونفلللا
الدنيا في خاتمة وسُوء وفضيحة وفاحشة

اليهللود مللن وأتبللاعه إبليللس إليلله دعللا
ًا ليفتحللوا والنصللارى مسللتطير شللره بابلل
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الجرائللم نسللب فتكللثر المجتمللع علللى
ويقللل الفاحشللة وشلليوع الخلق وفساد
فهللذه السُللرية الروابللط وتنقطع الزواج

التخُلللللف تعيللللش الغللللرب مجتمعللللات
كراملللة وإهلللدار الخلقلللي والنحطلللاط

بهللم وتحل لتنزل معانيها أسُؤ في الفتاة
المللراض انتشللار مللن اللهيللة العقوبللة

المسللللمة فلللالمرأة المهلكلللة الجنسلللية
عللن تبحث ل فهي نوعه من فريد أنموذٌج
ْذ والزياء الموضة و زوجها قلب في أنها إ

ًا تزداد أهلها ً حسلن ٍما كللل فلي وجمللال يلو
ًا تحمل فهي عينهللا قللّرت قد صُافيًة نفس

علللى المنافسة عندها فالهّم ربها بطاعة
فهللي وحيللن وقللت كللل فللي لللله الطاعة
ٌة العفللاف ويجّملهللا اليمللان يزينها جوهر
محتشللمًة الضللرورة وقت للسوق لتذهب

الباعللة مللع تتحللدث ل السللاتر باللبللاس
بسللرعة تخُللرج حتى تنتهي أن وما باللين
ولن حولها يدور بما العارفة العاقلة فهي

فللي بالشرع اللتزاما في مطلقا تتساهل
نفسللها علللى ذلللك وكان وأناقتها جمالها

فالجمللال العسللل مللن وألذ الثلج من أبرد
عنللوان المشللروعة والناقللة الحقيقللي

أن أجللزما أننللي حللتى السُتقرار و السمو
كلل متابعلة أدملّن الللواتي الخلوات ملن

جيللدا يعرفللن والزينللة الناقللة فللي جديللد
وتفعللله والتجميللل الزينللات بعللض تحريم
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عليهللا ينكللر ممن التحريم سُماع وتتجنب
يجهلللّن اللللواتي عللن فضللل وشدة بغلظة
أوجه هنا ومن الفتاوى من والكثير الكثير
السللعي مباركللة داعيللة لكل عاجلة رسُالة
الفتللاوى هللذه بنشللر السرعة وجه وعلى

النساء أوسُاط بين مبسط سُهل بأسُلوب
الرجلال جنللس مللن ذلللك علللى أقدر فهّن

مللن ذلللك إلللى يحتجللن الكللثيرات فهنللاك
ل!! وهنللاك كيللف وبناتنللا وأخوتنا أمهاتنا

أو عمدا والوشم النمص ضحية وقعن من
واحللدة كللل اسُللتحقت بسببهما لكن جهل

وكفى الله رحمة من والطرد ّاللعن منهن
ربللي !! فرحمللللاك مصلليبة والللله  بتلللك
مللن المطرودة وهي حياتها سُتكون كيف

المسللئول ومللن فضللله وسُللعة الله رحمة
 ؟ ذلك وكيف توبتها سُتقبل وهل ؟ عنها

أدوات عللرض فللي نبللدأ الللله بركللة فعلى
الشللرعي الحكللم بيان مع وأنواعها الزينة
فللي المسللتطاع قللدر التوفيللق مللع  فيها

العانللة الللله سُللائل  الخُلفيللة المسللائل
. والسداد والتوفيق

                                                                
( الرأس شعر قص) 

الجللزء هللو وحللديثا قللديما المللرأة شللعر
السللابق فللي وكللانوا جمالهللا من الصُيل

ورونقللا أناقة المرأة شعر طول يعتبرون
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زينللة مللن أصُللبح الللوقت هللذا ومللع لكللن
لجمال طلبا الشعر قص والفتيات النساء

سُلللمه أبي فعن الموديل وشياكة المنظر
الرسُول أزواج كان)  قال عنه الله رضي

كللالوفرة تكون حتى رؤوسُهّن من يأخذّن
مسلم    رواه(

إلللى وصُللل إذا الللرأس شللعر والللوفرة
شللعر قللص جللواز فالصُل  الذن شحمللة
للزينللة طلبللا المخُتلفللة بللأنواعه الللرأس

علللى القللص يكللون أن بشللرط والتجمللل
للكللافرات تقليدا وليس الحسنة الطريقة

لن اللللزوج إذن بعلللد وذللللك الرجلللال أو
1    له التجمل

  (الولد قصة)  
الولللد قصللة  الخيللرة الونللة فللي ظهرت
الفضللائيات فللي ُيبللث مللا لبعللض تقليللدا

مؤسُللٌف أمللٌر بحللق فهللو كللبير وبشللكل
وفتياتنللا نسللائنا بعللض نللرى أن ومحللزٌن

مللن أعلللى فتقصلله شللعرها إلللى تعمللد
ًة الذن شحمة ملفللت بشللكٍل للولللد مقلد
فللي مللؤخرا ظهر وقد للعجب مثيٍر للنظر

بللأس ل مسللاحة وأخللذ الفللراح مناسُبات
الحكللم أن إل والنتشللار الهتماما من بها

متبع على يخُفى ل وجلي واضح الشرعي
تقليللد مللن فيلله لمللا التحريللم وهو الدليل

515 ص2ج المسلمة المرأة  فتاوى)(1
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الحللديث فللي جللاء والنهي الذكور الرجال
ن):  الللله رسُللول قال الصحيح الللله  لع

  وكمللا( بالرجللال النسللاء من المتشبهات
فللي الشللرعي الحللد أن آنفللا معنللا سُللبق
شللحمة إلللى  هو للمرأة الشعر قص جواز
 . الرسُول زوجات لفعل الذن

  (  القللصة)
النسللاء عنللد القصللات أنللواع من نوٌع هي

المللاما مللن المللرأة رأس شعر قص وهي
تتللدلى خصلللت وجعللل الجبهللة فللوق من

فهذه طويلة أما قصيرة كانت سُواء عليها
فيهللا يكللن لللم مللا والتجمل للتزين جائزة
     2    بالرجال تشبها أو تقليدا

 ( الشعر  تسريحات)
على وليست معتادة كانت إن فيها لحرج
للموضللات ومتابعة للكافرات تقليد شكل

التسللريح يكللون بللل للشللرع المخُالفللة
المحكمللة  لعللادتهّن الملئللم هو والتجمل

أل .والللواجب جنسها بنات عند المعروفة
باهضللة بمبللالغ وذلللك التجمللل فللي تبالغ

نهللى وقللد والسُللراف الترف منها يظهر
3 . المال إضاعة عن الرسُول

 ( الرأس شعر  حلق)

181 ص5ج الدائمة اللجنة  فتاوى)(2

136ص11ج عثيمين ابن الشيخ ورسُائل فتاوى مجموع)(3
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ٌة موضللٌة ٌة جديللد وجللدت مؤسُللفٌة وظللاهر
ظللل في السُلمية المجتمعات بعض في
ولو لها النترنت ومواقع الفضائيات غزو

المللرأة حلق نعرف لم  قليل للوراء رجعنا
قبللل الجاهليللة  عصللر  فللي  إل  شللعرها

قريللب أو زوج للمللرأة يموت حينما البعثة
شلللعرها فتحللللق مصللليبة لهلللا تقلللع أو

نقللف لكللن كللثيرا بنللا يطول قد والحديث
أن للمللرأة يجوز ل)  وهو ذلك الفصل عند

روى لمللا ضللرورة مللن إل رأسُللها تحلللق
 الللله رسُللول أن  والنسللائي الترمللذي

    4    ( رأسُها  تحلق  أن  المرأة نهى

  ( الباروكلة) 
عللللى النسلللاء تلبسللله مسلللتعاٌر شلللعٌر

حكمهللا والزينللة للتغيللر طلبللا رؤوسُللهّن
فللي كمللا عنلله المنهللي الشعر وصُل حكم

قالت: البخُاري أخرجه الذي أسُماء حديث
الواصُلللة الله  لعن)   الله رسُول قال

تحريللم علللى ذلللك  فللدل( والمستوصُلللة
كللان ولللو صُللناعي بشللعر الشللعر وصُللل

فللي لنلله وعلمه بإذنه ولو للزوج للتجمل
5 أشد أو الوصُل معنى

ل كللأن عيللب بهللا مللن ذلللك من ويستثنى
الشللعر من شيء المرأة رأس على يكون

ملللن حينئلللذ حلللرج فل قرعلللاء كلللانت أو
  179 ص5 ما1332   الدائمة اللجنة   فتاوى)(4

  893 ص5ما  الدائمة اللجنة   فتاوى)(5
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لن العيلللب لسلللتر الباروكلللة اسُلللتخُداما
الباروكللة ولبللس العيب إزالة جواز الصُل
  6    عيوب بها ليس لمن وتحسين تجميل

مللا عنلله المنهللي الشللعر بوصُللل ويلحللق
مللن المشللاغل فللي العللاملت  بلله تقللوما
مللن مقصللوص آخللر بشللعر الللرأس حشللو

نسللاء مللن النسللائية المشللاغل مخُلفللات
حكملله وهذا ورفعه الشعر لتكثير وفتيات
عبللد الشلليخ ولسللماحة والتحريللم المنللع
فللي طويللل كلما الله رحمه باز بن العزيز

7 الباروكة تحريم أدلة

 (الملونة الشرائط)
حللرج ل الملونللة بالشللرائط الشللعر وصُُل
أوردهللا علللة أي عليلله ينطبللق ول فيلله

نللوع الشللرائط هللذه بل للتحريم الفقهاء
منهللا حللرج ول والتجمللل الزينة أنواع من

الربطللات أنللواع مثللل الباحللة والصُللل
الشللعر تثبت التي والكسسوارات للشعر

البكللل و الطللوق وكللذلك وتجمله وترفعه
التحريم وفتوى وزهور  ورود شكل  على
مما المرأة بشعر توصُل التي الخُصلة في

 8)   به يلتبس
 (الصور ذوات والبكلت  الشرائط)

  11/137ج عثيمين ابن ورسُائل فتاوى  مجموع)(6
56 , 54  ص10ما المتنوعة ومقالته فتاواه : مجموع  أنظر)(7

193 ص5ج9850و193 ص5 ج430الدائمة اللجنة : فتاوى  أنظر)(8
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اللت أو لحيوانللللات الصللللور كللللانت إن
يحللرما الصور لن تجوز ل فإنها موسُيقية

اللهللو وآلت وغيره لباس في اسُتعمالها
الشللرائط اسُللتعمال وفللي إتلفهللا يجللب

اللهللو اللت صُللور علللى الللتي والبكلت
        9    بها وتذكير اسُتعمالها إلى دعوة

 ( الرأس فوق الشعر تعلية)
: التفصللليل وحكمهلللا الكعكلللة وتسلللمى

على أو الرأس خلف وربطه الشعر فجمع
منلله حللرج ل الرقبللة على أو الجانبين أحد
علللى الرأس على  المرأة  جعلته  إن وأما
من صُنفان)  لحديث النهي جاء فهنا فوق

ونسللاء  وذكللر أرهمللا لللم النللار  أهللل
ل المائللللة البخُلللت كأسُلللنمة رؤوسُلللهن

ريحها وإن  ريحها  يجدّن ول الجنة  يدخلّن
مسلللم  رواه( وكذا كذا مسيرة من ليوجد

أنلله التحريللم علللة فللي وقيللل 10   وأحمللد
السللللمة اللللله نسلللأل الزوانلللي علملللة

. وأحكم اعلم والله والعافية
ي هاملة ملحوظلة وهنا تعليتله ( منلع وه
لنلله للسللوق خروجهللا حيللن الخُلف على

تظهللر العبللاءة وراء من علمة له سُيكون
) يجوز فل والسفور التبرج باب من وهذا

11          

321 , 320 ص10ما الفوزان صُالح الشيخ فتاوى من المنتقى) (9

127 ص17 ج1456 الدائمة اللجنة فتاوى)(10

 المسند   جمع64ص  المرأة  فتاوى)(11
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الظهللر خلف واحدة ضفيرة الشعر  جعل)
)

أنلله وقيللل النساء بين وانتشر شاع ما هو
غيللر لكنلله المسلللمات غيللر خصللائص من

القللدما منللذ وبكللثرة موجود هو بل صُحيح
التشللبه ينفللي وهللذا وأمهاتنا نسائنا عند

شللاء إن حللرج ول محكمللة البلللد  وعللادات
يكللون إل  والجللواز الحللل  والصُللل  الللله
ورد مللا فللالحق  التحريللم على ٌ نص هناك
جعللل تحريللم علللى دليل أجللد  ول فيلله

12 ) الظهللر خلللف واحللدة ضللفيرة الرأس

مظفللورا  الشللعر يكللون أل كللذلك ويجوز
.  يحل  ل  عمن مستور  أنه  ماداما

( الشعر فرق)
كللان فللإن المائلللة المشللطة وتسللمى
جللانب مللن الشللعر فللرق منهللا المقصللود

أن والسللنة السللنة خلف ذلللك فللإن واحد
ويكللون الوسُللط مللن الشللعر فللرق يكللون

مللن السللواء علللى الجللانبين مللن الشللعر
وهللذا الشللمال جللانب ومللن اليمين جانب
للله الشللعر لن المللرأة تفعللله مللا يجللب

وسُللط فللي يكون أن والمشروع اتجاهات
مشللروع غيللر الجنب على والفرق الرأس

التشللبه يقتضي كان إن لسُيما ينبغي ول
ويظهللر حراما يكون فإنه المسلمات بغير

 ص5ج123 الدائمللة اللجنللة  وفتللاوى11/133ج عللثيمين ابن الشيخ ورسُائل وفتاوى مجموع )(12
185
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أوسُاطهّن وبين أكثر المرهقات لدى ذلك
بهللا تهتللم الللتي العصللر موضة مع تماشيا

قللوله فللي داخل يكللون وقللد  بعضللهّن
لم النار أهل من صُنفان)  :  الرسُول

كأسُللنمة رؤوسُللهن ونسللاء وذكللر أرهمللا
يجللدّن ول الجنللة يللدخلّن ل المائلة البخُت
كللذا مسلليرة مللن ليوجد ريحها وإن ريحها
مللن لن,    وأحمللد  مسلللم   رواه( وكللذا

المميلت المللائلت فسللر مللن العلمللاء
المائلللة المشللطة يمشللطّن مللن بللأنهّن

أن غيللر المشللطة تلللك غيرهن ويمشطن
عمللا مللائلت كللن مللن  المراد أن الصواب

مميلت والللدين الحيللاء مللن عليهللن يجب
13ذلك عن لغيرهن

  ( الرأس شعر صُبغ)
بيللن جمعللا السُود بغير الشعر صُبغ يجوز
مللن غيللره أمللا  المخُتلفللة العلمللاء آراء

أو الخُفيللف والبنللي كالشللقر اللللوان
فل ونحوهللا الكتللم أو الحنللا أو المخُصللل

تقليد شكل  على  يكون ل أن بشرط حرج
ّين واضح التقليللد فللي فتقع  للكافرات وب

  14عنه المنهي
أن المسلللمة المللرأة علللى  يجللب( تنللبيه)

تجنللب علللى فتحللرص الصللبغ عنللد تحتاط

136ص11ج عثيمين ابن الشيخ ورسُائل فتاوى / مجموع1:   أنظر)(13
186 5 ج1456 الدائمة اللجنة / فتاوى2               

120ص11ج عثيمين ابن الشيخ ورسُائل فتاوى / مجموع1   أنظر)(14
 42ص المؤمنة الطالبة / دليل2             
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جللذور تضللعف الللتي الكيمائيللة الصللبغات
شللعر إلى وتحوله الطبيعي ونموه الشعر
تجعلللليده أو كللليه أو  فللرده يتطلب خشن
فشلليئا شيئا تساقطه إلى ذلك أدى وربما
.  حينئذ الصبغ ويمنع ضرر وهذا

(   الميش)
مللواد مللن الرأس أعلى على يوضع ما هو

المللاء وصُللول يمنع ما حكم فحكمه للزينة
فيلله الميللش هللذا كللان فللإن البشللرة إلى

بسللحب ذلللك ويكللون الشللعر تغلللف مادة
بتغليفلله ثُللم الشللعر مللن السُللود اللللون
عللدما يللؤدي الللذي المللر المخُتللار بللاللون
الللواجب الغتسللال في إليه الماء وصُول

فهللذا الوضللوء في الرأس على المسح أو
أما الطهارة اسُتكمال يمنع لنه جائز غير
يصللبغها وإنمللا الشللعرة يغلللف ل كللان إن

اللللون يكتسللب و ونحللوه كالحنللاء فقللط
بجللوازه بللأس يظهللر فل ذلك من مباشرة
 15  الوضوء وصُحة

 (  البنكس)
بلللون خصلللة كل تصبغ شهيرة صُبغة هي

للكافرات تقليدا غيرها عن تماما مخُتلف
الفلما فللللي الممثلت بعللللض وخاصُللللة

فللي تعللرض الللتي المدبلجللة الرومانسللية
لننلللا التحريلللم وحكمهلللا الفضلللائيات

 الكفار تقليد لنا يصح ل كمسلمين
 بتصرف منيع  الشيخ/ ابن2س الرشاد ركن هل1/11/1422 في10701 الجزيرة  جريدة)(15
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لللدهان والزيلللوت الشللامبو  اسُللتخُداما)
(الشعر
مللانع وجللود مللن تحقللق إذا إل الحللل لصُل
أن أو محللرما على كاشتماله اسُتعماله يمنع
يسللاويها أو المصلللحة علللى يزيد ضررا فيه
جللللب عللللى مقلللدما المفاسُلللد درءا لن

 16 المصالح

   (الحشيش زيت)  
النسللاء مللن الكللثيرات اسُلللئة محللط هللو

مللن وتجللد إل للفتاوى برنامجا تجد فقلما
وحكلللم الحشللليش زيلللت أسُللللته ضلللمن

خلصُللة لكم اذكر للطالة ومنعا اسُتعماله
الحشلليش زيللت أن وهللو للله توصُلللت مللا

العربيللة المملكللة أسُللواق في المستعمل
بالحشلليش للله علقللة ول آمللن السعودية

الله . عبد د من مرارا سُمعت وقد المخُدر
أن العلمللاء كبللار هيئللة عضللو المطلللق

برنامللج فللي ذلللك وأكللد جللائز اسُللتخُدامه
وأن مللره مللن أكثر الولى بالقناة الفتاء
اللجنللة هيئللة بيللن تمللت مخُاطبللات هناك

ذلللك فللي الصللحة ووزارة للفتللاء الدائمة
زيللت تصللدير إيقللاف مللؤخرا صُللدر وقللد

وما فيه الغش لكثرة للسعودية الحشيش
اسُللتخُدامه فللي جانبيللة آثُللار مللن يسللببه
الللدعيات وزيادة ثُمنه في للمبالغة إضافة

 135 ص17 ج8691 الدائمة اللجنة   فتاوى)(16
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أراد وملللن لمنتجلللاته للترويلللج الكاذبلللة
 17   الرياض جريدة فليراجع السُتزادة

 (الشعر  تجعيد)
وكللانت المضللرة انتفللت إذا فيلله لحللرج
 18  مباحة طاهرة المادة

 ( تنعيمه وخلطات الشعر مثبتات) 
الشللعر مثبتللات اسُللتعمال فللي لحللرج

بالشللعر عنايللة مللن فيلله لمللا بأنواعهللا
أو جنسللها بنللات مللن للرائيللة وجمللاله
اسُلتعمال فلي ( لحلرج وكلذلك محارمها
 19الشعر)   لتنعيم المعجون

 ( الماكياج)
فكثير  والفتيات النساء لدى ملزمة عادة

لتللللبيض الماكيللللاج يسللللتخُدمن منهللللن
أطلللن وربمللا البيضللاء وتسللمير السمراء

للذي عينها من توسُع حتى بالميل الكحل
مللن والجمللال للزينللة طلبا بعيد من يراها

المقلللاما يطلللول اللللتي الماكيلللاج أنلللواع
عدما بشرط لكن به بأس ل ( فهذا بذكرها

علللن تسلللتره وأن بالكلللافرات التشلللبه
           20)      الجانب

 ( المساحيق)

  هل2/9/1424  في12912 وعدد هل20/7/1424  في12871   عدد)(17

168 ص5 ج9407 الدائمة اللجنة  فتاوى)(18

 54 ص10ج باز ابن الشيخ ومقالت فتاوى  مجموع)(19

17/129 ج15903 الدائمة اللجنة  فتاوى)(20
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للزينللة وجهها على المرأة تصبغه ما وهو
الجمللال بهللا يحصللل : أن تفصلليل وفيهللا

بأس فل شيئا فيه تسبب ول تضر ل وهي
شلليئا فيهللا تسللبب كلانت وإن حرج ول به

أخللرى فيلله أضرارا تحدث أو سُوداء كبقع
      21 الضرر أجل من تمنع فإنها

 (  النمص)
رقيقللا ليكللون الحللاجبين شللعر نتللف هللو

والجمللال للزينللة  طلبللا دقيقللا خفيفللا
اللعللن أسُللباب ومللن التحريللم وحكملله

فلللي كملللا اللللله رحملللة ملللن والطلللرد
ن  قللال  الصللحيحين النامصللة الللله  : لع
 22 (  والمتنمصة

شللعر حلللق  المحللرما بللالنمص ويلحللق
23 كلللللللللللللللللامل الحلللللللللللللللللاجبين

هللو مللا فللي المبالغللة حقا المؤسُف ومن
بآلللة كللامل حلقلله وهللو النتللف مللن أكللبر

عدما فتسبب المواد بعض ووضع كهربائية
بللالليزر أو بللالقلم خطلله ثُم ثُانية ظهوره
 للبشرة ملئم بشكل

 ( الحواجب  حف)

  497 ص6ج باز ابن الشيخ ومقالت فتاوى  مجموع)(21

5/195 ج10896 الدائمة اللجنة  فتاوى)(22

196/ 5  ج13437 الدائمة اللجنة فتاوى) (23

20



ولعللن النمللص مللن وهللو سُللبق بمللا ُيلحق
ن الللله رسُللول مللن  وهللو  فعلتلله   م
  24   الكبائر

(  التشقير)
صُبغ وهو العصر هذا في جديد طارٌئ أمٌر 

ونحلللوه أشلللقر بللللون الحلللواجب شلللعر
فتلوى فلي كمللا وحكملله والزينلة للتجمل
فيلله لمللا التحريللم للفتللاء الدائمة اللجنة

للنمللص ولمشللابهته الللله خلللق تغيير من
ويللزداد معناه في أنه حيث شرعا المحرما

وتشبها تقليدا الفعل كان  إذا حرمة المر
علللى ضللرر اسُللتعماله فللي أو بالكفللار
 ول : ) تعللالى لقللوله الشللعر أو الجسللم

ل)    وقوله( التهلكة إلى بأيديكم تلقوا
المانللة بللاب  ومللن25  (ضللرار ول ضللرر

بللن محمللد الشلليخ فتللوى أنقللل العلميللة
الللتي التشللقير فللي الللله رحملله  عثيمين
مرارا وكثر الخوات من كثير مني طلبتها

الللله رحملله الشلليخ أن ذلللك عنها السؤال
فيلله الصُللل وأن التشللقير جللواز يللرى

أو التحريللم يقتضللي بللدليل إل الباحللة
أن لسُلليما والسللنة الكتلاب ملن الكراهلة
باقيللة الله وخلقة فقط لون هو التشقير

المللرأة وجلله مللن ُقللرب ولللو تتغيللر لللم
الرائللي لسُللتطاع لحواجبهللا المشللقرة

17ج19771 الدائمة اللجنة فتاوى)(24

هل29/12/1421في21778 للفتاء الدائمة للجنة)(25
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هيئتلله بكامللل المصللبوغ الشللعر مشاهدة
, الللله رحملله كلملله   أهللل26. )   ووضللعه

وذلك اسُتخُدامه من الكثيرات تتحّرج وهنا
مللن السلليئة الطبيللة الثُللار مللن ُيللذكر لما

لها والولى البعيد المدى على فعله جراء
التزيين قبل سُلبياته على أول تتعرف أن
له.   بشرتها وملئمة به

نتفه  يجوز( الحاجبين مابين وإزالة  نتف)
بللذلك ويلحللق 27   الحللاجبين من ليس وهو
المللرأة ولحيللة شللارب  شللعر  إزالللة جواز
والتخُلللص  إبعللاده فللي حرج ول عيب لنه
          28    منه

 (الملونة العدسُات لبس)
كللثر وقللد للنظللر ملفت وبشكل انتشرت

ُيسللتخُدما فيمللا وخاصُللة عنهللا السللؤال
باهضلة وهلي والشللياكة والتجمللل للزينة
والصنع والنوع الموديل حسب جدا الثمن
فيهللا المعاصُللرون العلمللاء اختلللف وقللد

الللله لخُلللق تغييللر لنها لها محرما فمابين
وصُلبغ للون أنهللا بحكللم لها مجوز ومابين

لللدى المعتللادة والصُللباغ اللللوان مللن
عللثيمين ابللن الشلليخ سُُللئل وقللد النسللاء
كللانت  إن):  29فقللال عنهللا  الللله رحملله

121ص4ج عثيمين ابن  ورسُائل فتاوى مجموع أنظر)(26
 هل1421  , 36  ص1741 عدد الدعوة جلة    

5/197 ج8701للفتاء الدائمة   اللجنة)(27

11/133 ج195171للفتاء الدائمة   اللجنة)(28

29)(  www.binothaiaimeen.comالموقع )    عثيمين ابن للشيخ الرسُمي (
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قاصُللرا نظرها لكون لذلك محتاجة المرأة
مشللوهة عينهللا  لكللون أو لتقويته فتحتاج
للم فلإذا به بأس ل فهذا لتجميلها فتحتاج

ليسللت العدسُة هذه هل نظرنا حاجة يكن
لكللن بهللا بأس فل البهائم لعين مشابهة
علللى الشلليء بقللاء لن أحسللن تركهللا
مللال إضللاعة ذلللك في ولن أولى طبيعته
أما  وتنزيلهللا تركيبها بعمل وقت وإضاعة

شللبيهة العيللن تجعللل العدسُللة هللذه أنهللا
ذلللك أشبه وما الرنب كعين البهائم بعين
يقللع لم بالبهائم التشبيه لن حراما فهذه

 )  الذما مقاما في إل

 ( للزينة النظارات لبس)
مللن المرهقللات لللدى كللثيرا ذلللك ينتشللر
كالنظللارات والتجمللل للزينة طلبا فتياتنا

الجديللد الموديللل نظللارات أو الشمسللية
والكسسللوار للسلاعة تبعلا معيللن للبللس

بأشللكال الللوجه جمللال فللي يزيللد ممللا
لبللس جواز والصُل الفتيات لدى معروفة

تقليلللد علللدما بشلللرط لكلللن النظلللارات
لنلله النللوع أو الطريقللة فللي الكللافرات

لجللل اللبللس فللي التقليللد جليللا شللوهد
بلله جللاء ممللا وهكللذا  المغنيللة أو الممثلللة

.  هولء تقليد عن النهي في  النص

 ( الصناعية  الرموش)
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التجمللل أنللواع مللن نللوع عللن عبللارة هللي
الرمللوش فللوق العيللن جفللن فللوق يوضع

تثبيتها مع غزيرة رموشها لتبدو الطبيعية
وصُللل هللي  وبالتأمللل مخُصوصُللة بمللادة

والحكللم بالصللناعية الطبيعيللة للرمللوش
النللص جللاء الللذي الوصُللل حكللم فيهللا

حللديث فللي كمللا عنلله بللالنهي الشللرعي
:  الللله رسُللول قال قالت عائشة لعللن) 

  ومسلم البخُاري رواه ( والمستوصُلة الواصُلة الله

منعهللا الدائمة اللجنة فتاوى في ورد وقد
والخُللداع والغللش الضللرار مللن فيلله لمللا

الضللرر عللن , فضللل  30  الللله خلللق وتغيير
فللي المزمنة بالحساسُية الحاصُل الطبي

اسُللتخُدامها جللراء مللن وضللعها منطقللة
. بتركها الطباء ينصح ولهذا

الزينة أنواع إلى الشارة لنا يبقى(  تنبيه)
بنللا ويطللول للعينيللن المصللاحبة الخللرى

, وألللوانه بللأنواعه كالكحللل اسُتعراضللها
الماسُللللكرا و والظللللل التحديللللد وأقلما
ضللمن وداخللل الباحللة أصُله  مما وغيرها
المعروفللة  بالضللوابط المشللروع التجمل

عمللا البعللد فللي  الطبللاء بللرأي الخللذ مع
الزينللة هللذه مثللل في للبشرة أذى ُيسبب

. وأدواتها
 ( السُنان)

133 ص17ج20840 الدائمة اللجنة  فتاوى)(30
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تحتللاج السُللنان فللي التجميللل مسللائل
آخللر شلليء  إي مللن أكللثر وشرح لتفصيل

: التالية المسائل في أجملها أن ولعلي
 (  الوشر)

وترققهللا أسُللنانها المللرأة تحللدد أن وهللو
, وهللذا للرائللي لمعللة بيضاء جميلة لتبدو
وتحريملله منعلله علللى العلماء أتفق النوع

ويلحق  الله خلق بتغيير  التلبيس من لنه
السُنان بين المباعدة وهو كذلك الفلج به

الطويل السن تقصير ذلك ومثل للتجميل
اللماس حبات جعل من حديثا أسُتجد وما

, الللله خلللق تغيير من وهكذا والكريستال
السُللنان تفليللج فللي اللغللة علماء ويقول

خلقللة والرباعيللات الثنايا مابين تباعد هو
صُللحيح وفللي التفليللج فهللو ُتكلللف فللإن

عنه الله رضي علقمة حديث من  البخُاري
للحسللن المتلفجات  لعن الله رسُول أن

أخرجلله مللا وكللذلك الللله خلللق المغيللرات
رسُللول أن بلغنا  ريحانة أبي عن النسائي

  الوشر عن نهى   الله
 (السُنان تقويم جسر)

بيللن لمريضللتها الطبيبللة تضللعه جسللر هو
للمنظللر والمشللوه مرتبللة الغيللر أسُللنانها
تزيد أو السنة قرابة مدته وتطول المعتاد

إبعللاد فهللو الللله شاء إن فيه حرج ل فهذا
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بللذلك ويلحللق للله وعلج والتشللويه للعيب
 ونحوه التسوس وإزالة علج

 ( السُنان تبيض)
أوسُاخ من بينها ما لزالة طبيا غسلها هو

فل السُللنان فللي والبيللاض للزينللة طلبللا
شللرعيا مطلبللا ذلللك كللان وربما فيه حرج

بيلللن فيملللا والوسُلللاخ العواللللق بإزاللللة
المتحللللة الطعمللة آثُللار مللن السُللنان

 اللثة وتقوية

 ( والفضة الذهب أسُنان)
السُللنان اسُتصلللح فللي  حللرج ل بدايللة

أو التلللالف أو منهلللا السلللاقط وتعلللويض
جللاءت فقللد والفضللة بالللذهب المتهالللك
ويلحللق ذلللك بجللواز الشللرعية النصللوص

منعللا بالللذهب السللن طلء جللواز بللذلك
يجللوز وكللذلك غيره يوجد لم إذا للتسوس

طبللا المللرأة واحتاجته غيرهما من كان ما
تللدوما التي الصناعية الطبية السُنان من

تعويضا  العادي السن كثيرا وتشبه طويل
!!  الساقط أو  التالف للسن

: ( إذا الللله رحمه عثيمين ابن الشيخ قال
بأسُللنان تتحلللى بللأن النسللاء عللادة جللرت
أن فلهللا ذلللك فللي عليها حرج فل الذهب
جللرت مما هذا كان إذا ذهبا أسُنانها تكسو
لحللديث إسُرافا يكن ولم بالتجميل العادة
داود أبللي عنللد الشللعري موسُللى أبللي
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)   الللله رسُللول قال وصُححه والحاكم
31  ( أمتي من للناث والحرير الذهب أحل

 (الخُدود , تحمير , الروج الشفاه أحمر) 
اللللون حسللب الشفتين على يوضع ما هو

المصللاحب والكسسوار للباس المناسُب
مللا والتحميللر ونحوهمللا والموف كالحمر

بللأس ل فهذا ذلك من الخُدين على يوضع
لزوجهللا تتجمللل كي للمتزوجة وخاصُة به

وبنللات محارمهللا وعين عينه في وتحسن
عللثيمين ابللن الشيخ , ونص كذلك جنسها
أدوات اسُلللتعمال أن عللللى اللللله رحمللله

بلله بللأس ل الشللفاه كتحميللر التجميللل
وقللال  32به بأس فل الخُدود تحمير وكذلك
( تحميللر آخللر موضللع فللي الللله رحملله
الحللل هللو الصُللل لن بلله بأس ل الشفاه

33التحريم)   يتبين حتى

 (المصطنعة الخُال حبة)
بيلللن انتشلللرت للزينلللة جديلللدة طريقلللٌة
ًا تأخذ أن وهي النساء أوسُاط بلللون قلملل

مموجة علمة لتضع سُائلة صُبغة أو أسُود
اليمللن الخُللد على الخُال بحبة ُتسمى بما
يلفللت مكلان إي فلي أو الشلفاه تحلت أو

الللذي زوجهللا وخاصُللة يشللاهدها من نظر

101 ص11ج عثيمين ابن ورسُائل فتاوى مجموع)(31

2/828ج عثيمين ابن الشيخ ورسُائل   فتاوى)(32

831  ص3ج السُلما منار   فتاوى)(33
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التجملللل بهلللذا وجههلللا رؤيلللة يفرحللله
   الله شاء إن فيه لحرج الذي المشروع

     ( الوشم)
بالكحللل حشللوه ثُم بالجلد البرة هوغرس

بإجماع التحريم وحكمه وغيره
رسُللول لعللن)  مسعود ابن لحديث العلماء

مة الللللللللله الواشللللللللمات  الواش
 البخُاري  رواه(والمستوشمات

ومنهللا وحللديثا قديما للوشم صُور وهناك
الفتنللة مواضع وخاصُة الجسد سُائر نقش

شللكل كتحديللد منلله كللان مكان إي في أو
عليهللا النقللش ثُللم والشللفتين العينيللن

الملئللم بللاللون الموضللع وحشللو بللالبر
الللدواما علللى كحيلللتين العينللان فتصللبح
وغيللر  الحمللرة دائمللتي  الشفتان وتصبح

من  ذلك
34 عنه المنهي الوشم أنواع 

وأكثر للغالب الوجه :(وذكر حجر ابن قال
ليللس الللوجه (الشفة) وذكر في يكون ما

مللن وغيرهللا اليللد فللي يكللون وقللد قيللدا
ل الوشللم حكللم أن على يدل وهذا الجسد
إي يشللمل عاما هو إنما معين بجزء يخُتص
)  الوشم فيه وجد مكان

199  ص5, ج5912 و5/198 ج12592الدائمة اللجنة فتاوى  راجع)(34
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ًا وضعت من لكل عاجلة رسُالة وهنا وشم
وعليهللا مضللرة بللدون عللاجل تزيللله بللأن

تقنيللة وسُللائل وهنللاك مضللى ممللا التوبة
بهللا ُيللزال الحاضللر عصللرنا فللي جديللدة
للله يؤسُف ومما الليزر طريق عن الوشم

والفتيللات النسللاء مللن الكللثير تمادى حقا
فللي الشللهيرات الممثلت لبعللض تقليللدا

أمللاكن إلى الوشم وصُل حتى الفن عالم
العللورة منللاطق مللن بها البوح أسُتطيع ل

لختنلللا صُلللادقة فلللدعوة نسلللائنا للللدى
اللعللن مللن والنجللاة بالتوبللة الواشللمة

بللاب أن ولتعلللم الللله رحمللة مللن والطرد
ويروح, يحللب يغدو وفضله مفتوح رحمته

سُلليئاتها , ويبللدل إليلله العائللدة التائبللة
. المستعان والله حسنات

 (الكحل)
يجللوز ل لكللن مشللروع الكحللل اسُللتعمال

سُللواء زينتهللا مللن شلليئا ُتبللدي أن للمرأة
ومحارمهللا. زوجهللا لغيللر غيللره أما الكحل

35 

 (بالحناء الصبغ)
فللي القديمللة المللور من وهو فيه لحرج
وشللكل بللوجه حديثا ظهرت أنها إل الزينة
علللى جللاهزة عينللات ظهللرت فقللد جديللد
مقدسُللة لمشللاعر صُور و رسُومات شكل

128 / ص17 ج10823الدائمة اللجنة فتاوى راجع)(35
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تقنيللللة أجهللللزة أو إسُلللللمية آثُللللارا أو
المللور مللن وغيرهللا عالميللة وحضللارات

ينسللحب فهنللا  والمسللتجدة المسللتحدثُة
جللوازا صُللبغه مللن الغللرض علللى الحكللم
أرواح لللذوات صُللور و رسُومات أما  ومنعا
المنهللي التصللوير مللن لنهللا تحللرما فهذه

ملللن اسُلللتجد لملللا إضلللافة بلللذلك عنهلللا
وآيللاته الكريم للقرآن  ونقوش رسُومات

بكلما اسُللتهزاء مللن إليه يؤدي لما فتحرما
الذكللار حصللن رسُللومات بلله ويلحللق الله

علللى ورسُمها والسحر العين دفع وحروز
حكلللم حكمهلللا فهلللذه السلللاعد أو اليلللد

والخُوف بها والتعلق المحرمة الشركيات
صُللبغ وكللذلك وضللعها عللدما عللواقب مللن
معينة أعياد لحياء قلوب شكل على الحنا
الللتي الرسُللومات مللن ونحللوه الحب كعيد

أختم لكن وحصرها بذكرها المقاما يطول
مللن الجماليللة للشكال الرسُومات بجواز

المللور مللن وغيرهللا والللورود الزهللور
المعللروف واللللون البلللد حسللب المباحللة
فللي الرسُللم منللع على التأكيد مع المعتاد
الفتنللة ُيثير مما تليق ل الجسد من أمكان

وأضللاف العللورات كشللف فللي ويتسللبب
منللع  الللله رحمه عثيمين بن محمد الشيخ

الحيوان صُور على كان ما الرسُومات من
36. الدعوة مجلة في كما

 هل7/2/1421   ل1741 عدد36 ص)(36
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  ( الظافر, المناكير  طلء)
المشللروع والتجمللل الزينة أنواع من نوٌع

أوسُللاط بيللن واسُللع بشللكل منتشللر وهلو
الموضللة حسللب المخُتلفللة بألوانه النساء

في أكثر المقاما بنا يطول وقد والموديل
العلمللللاء أن ذلللللك إيجللللاز لكللللن ذلللللك

جللوازه والصحيح فيه اختلفوا المعاصُرين
للمنللا بللأن منعلله من حجة على التأكيد مع

إلللى المللاء لوصُللول وحللائل مانعللا كيللر
فيجللب والغتسللال الوضللوء عنللد البشرة
يكتملللل لكلللي لللله مماثُلللل بطلء إزالتللله

فلللي وهنلللاك  الصللللة وتصلللح الوضلللوء
السُلللمي بالمنللاكير ُيسللمى ما السُواق

ُيقشللر ثُللم الظللافر علللى يوضللع مللا وهو
معلله التعامللل وسُهل سُريع وهذا بسرعة

الللدورة أيللاما تضللعه النسللاء بعللض أن إل
هللذه في أجازه من العلماء ومن الشهرية
مراجعللة الشللرح ولمزيللد  فقللط الفللترة
 37.  أقوالهم

 (الظافر إطالة)
ٌة ٌد مؤسُفة ظاهر واقع لكنها مقزز ومشه

للفضلللائيات العملللى التقليلللد فرضللله
المخُتلفللة المجلت في جديد كل ومتابعة
تعمد نرى حينما وحزنا آسُفا المر ويزداد
فقللط الخُنصر الصغير الصُبع ظفر إطالة

 ص10بللازج ابللن  الشلليخ ورسُللائل فتاوى   ومجموع125  ص17 ج3377الدائمة اللجنة فتاوى)(37
48,49
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مللن أعيت الحماقة أن إل منشود هدف بل
رحملله عللثيمين ابللن الشلليخ قللال يداويها

يكن لم إن مكروه الظافر :( تطويل الله
الظللافر لتقليللم  وقت النبي لن محرما

   38)   يوما40
 ( الصناعية الظافر)

لمللا الصللناعية الظللافر اسُتخُداما يجوز ل
ومخُالفة والغش والخُداع الضرر من فيها

  39   الله خلق وتغيير الفطرة

 ( البشرة تبييض )
: أنواع ثُلثُة البشرة تبيض عمليات

ل فهللذا ُحسللن وزيادة كمال : طلب الول
ا يجوز ه لم ن في ر م ق تغيي ه خل و الل وه

 عنه المنهي بالوشم ملحق
السللوداء كالبقعللة عيللب : إزالللة الثللاني
البشللرة بتللبييض لزالتها فتسعى ونحوها

. العيوب إزالة باب من به بأس فل
الللوجه تللبييض كريمللات : اسُتخُداما الثالث

بالغسل يزول ثُم معين وقت في والرقبة
  40    به بأس فل

(  التجميل عمليات)
:  نوعان التجميل

11/131ج عثيمين ابن الشيخ ورسُائل فتاوى)(38

134 / ص17ج20840 الدائمة اللجنة فتاوى)(39

40)(www.binothaiaimeen.comالموقع )     عثيمين ابن للشيخ الرسُمي   (
       www.islam-qa.com   وجواب سُؤال السُلما                  ( موقع (
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عللن الناتللج العيللب لزالللة : تجميل الول
حللرج ول بلله بللأس ل فهذا  غيره أو حادث

بللن عرفجللة لصللاحبه أذن  الرسُللول لن
ُكلب يوما في أنفه قطع حين أسُعد في ال

انتن لما ذهب من أنفا يتخُذ بأن  الجاهلية
  الترمذي الفضة)  رواه عليه
بقطللع حصللل الللذي التشويه لزالة وذلك
حللرج فل خلقيا عيبا كان ما وكذلك النف

الللله رحملله عثيمين ابن الشيخ سُئل وقد
:إزالللة فقللال ؟ زائللدة أصُللبع قطللع عللن

في يكون أن مثل بها بأس ل هذه العيوب
عمليللة  لهللا فيجللرى زائللد إصُللبع النسان
أشللبه ومللا ضرر هناك يكن لم إذا لقطعها

إزالة باب من هذا لن به بأس ل فإنه ذلك
                    41  ...) الطارئة العيوب
دون فقط الزينة اجل من : تجميل الثاني
التجميللل كعمليللات العيللب وإزالة الحاجة

المجلللس وحديث العصر موضة تتبع التي
دعايللة تخُلللو تكللاد فل  النساء أوسُاط بين

وهنللللاك إل صُللللحفي إعلن أو فضللللائية
شللد مللن ابتللداء التجميل لعمليات دعوات

وميلن البلللارزة الذن وتجميلللل الجبهلللة
ومللرورا  الشللفاه وتكللبير وتصللغير النف

لمنللع  والكللولجين البللونكس إبللر بحقللن
وانتهللاء الللدهون مللن وغيرهللا التجاعيللد

الخُللال حبات ووشم الثدي وتكبير بتصغير
    11/122ج عثيمين ابن الشيخ ورسُائل  فتاوى)(41
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ملللن ذللللك غيلللر إللللى  اللللوجه وتقشلللير
أمثللللة ملللن تنتهلللي ل اللللتي الصلللفحات

حكمهللا ومثلهللا فهللذه التجميللل عمليللات
كمللا الرسُللول لن الجواز وعدما التحريم
والمتنمصلللة النامصلللة لعلللن بنلللا سُلللبق

والواشللللمة والمستوصُلللللة والواصُلللللة
إحللداث مللن ذلللك فللي لمللا والمستوشمة

العيب لزالة ليس الذي الكمالي التجميل
وعل جللل قللال كمللا الله لخُلق تغيير وفيه

فليغيللرن ولمرنهللم ) إبليللس عللن حكاية
وتلجللأ تبحث لمن لحزن  وإني( الله خلق
أن عليهللا الللواجب وكللان العمليللات لهذه

قسللمه بمللا وترضللى الللله خلق بما تسلم
وصُورة جمال من الله

وليس للزينة لنه ذلك  يجوز(الذن ثُقب) 
معللروف وهللو الللله خلللق تغييللر أو لليذاء

ولللم الللله رسُول عهد وفي الجاهلية عند
الله رضي صُحابته وأقره أقره بل عنه ينه

       عنهم

 (النف ثُقب)
عنلله الللله رحملله عثيمين ابن الشيخ سُئل

لهللل فيلله أذكللر ل النللف : ثُقللب فقللال
وتشللويه مثلللٌة فيلله ولكللن كلمللا العلللم
ذلللك يرى ل غيرنا ولعل نرى فيما للخُلقة

النف تحلية يعد بلد في المرأة كانت فإن
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النللف بثقللب بللأس فل وتجمل زينللة فيها
 42 عليه الحلية لتعليق

للزينللة والقللدمين اليللدين شللعر إزالللة)
 (والتجمل

المللر في عنه المسكوت  من وهو لحرج
ملللن تأخلللذ أن للملللرأة فيجلللوز والنهلللي

جسد وبقية وسُاقيها ذراعيها في شعرها
فللي ُذكللر وقللد الشللرعية بالضللوابط هللا

أن ( ولهللا مانصلله الدائمللة اللجنللة فتاوى
أو بنتف جسدها وسُائر وجهها شعر تزيل
والحاجبين الرأس ماعدا ذلك نحو أو نوره

( 43

لكللن كللان شيء بأي الشعر   يزال( تنبيه)
ُيذكر فيما الطبي بالرأي الخذ مراعاة مع
ومدى الخرى واللت المستحضرات من

تضللر أل بشللرط البشللرة علللى تأثُيرهللا
قيللاما مللن ُيشللاع وأمللا عنه البتعاد فيجب
النسللائية المشللاغل فللي العللاملت بعض
النسللاء مللن جنسللها لبنللات إزالتلله مللن

مضلللبوطا يكلللون أن فيجلللب والفتيلللات
العللورات كشللف بعللدما شللرعية بضللوابط
التسللاهل وعللدما ذلللك فللي الللله ومراقبة

مللن دليللل علللى تسللتند ل  واهيللة بحجللج
والسنة الكتاب

      11/137ج عثيمين ابن الشيخ ورسُائل (فتاوى)(42
183 / ص5 ج5007 الدائمة اللجنة فتاوى (راجع)(43
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 (التجميل في الغذائية المواد اسُتعمال) 
بالمطعوما التجمل الفقه أهل عند ُيسمى
أهللل يمليهللا تجميليللة وصُللفات في وذلك

فللي المتخُصصللين أو العللواما من التجربة
وبللالغ نفعهللا على الطبي التأكيد مع ذلك

الزيتللون وزيللت الجرجير كاسُتخُداما أثُرها
الجلللد لخُشللونة , والخُيار الشعر لتساقط
لتنظيلللف , والليملللون البشلللرة وتنعيلللم

ونحللو  التجاعيللد لزالللة والفراولة  الوجه
المقللاما بهللا يطللول التي المثلة من ذلك
الللله رحملله عثيمين ابن الشيخ سُُئل وقد
الكلللف لعلج الطعمة بعض اسُتخُداما عن

هللذه أن المعلللوما : ( مللن فقال والنمش
الله خلقها التي الطعمة من هي الشياء
إلللى النسللان احتللاج , فللإذا البللدن لغللذاء

بنجللس ليللس آخللر شلليء في اسُتخُدامها
( تعالى لقوله به بأس ل هذا فإن كالعلج

) جميعللا الرض فللي ما لكم خلق الذي هو
إذا النتفللاع عمللوما ( لكم) يشللمل فقوله

وأمللا التحريللم علللى يللدل مللا يكللن لللم
أخللرى مللواد فهنللاك للتجميللل اسُتعمالها

هللذه سُللوى التجميللل بهللا يحصللل أولللى
ل التجميل أن , وليعلم أولى فاسُتعمالها

) الجمللال يجللب جميل الله إن بل به بأس
44  

238 ص المسند محمد جمع  المسلمة المرأة (فتاوى)(44
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عللن الللله رحملله بللاز ابللن الشلليخ وسُللئل
لتسللريح البيض صُفار مع الحنة اسُتعمال

كللان إذا ذلللك في : ( لحرج فقال الشعر
صُللفار مللع الحنللة اسُللتعمال فائللدة فيلله

, ل المباحللة المللور مللن غيللره أو الللبيض
بتطويله للشعر فائدة فيه كان إذا به بأس

بقاءه أو مصالحه من غيرها أو تلميسه أو
45 . سُقوطه وعدما

والملللاس والفضلللة باللللذهب التجملللل)
   (والمجوهرات

لكللن محمللد أمللة لنللاث ذلك جواز الصُل
ُتبذل التي الباهظة المبالغ في الشكالية
الفللاخرة الطقم هذه شراء في وتصرف

النسللاء هللّن فكللثير المخُتلفللة بأنواعهللا
الموضلللة يلحقلللَن الللللواتي والفتيلللات
كللان سُللواء خاصُللة الللذهب في والموديل
الرملللادي أو البيلللض أو منللله الصُلللفر
اللؤللللؤ أو الملللاس بُحبيبلللات المرصُلللع
أنلله حللتى الكريمللة الحجللار أو المكنللون
أنهللا نفسللها عللن النسللاء أحللدى حلدثُتني

2 مللن بللأكثر قللدرته وألماسُللا ذهبللا تملك
خزانللات لبيتها أحضرت وأنها ريال مليون
القصص من ذلك غير إلى لحفظها خاصُة

السُللراف ظاهرهللا الللتي العجيبة الغريبة
نتوقللف ولعلنللا  والقلللق الخُوف وباطنها

: المجوهرات في  فقهية مسائل مع
45)(  www.islam-qa.com   14284 رقم  وجواب سُؤال السُلما موقع
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( البيض الذهب سُاعة لبس)
على الذهب حرما الرسُول لن به بأس ل

46 ) أمته ذكور

( المحلق الذهب لبس)
منللله المحلللق  جللائز وهللو للنسللاء حرج ل

 47المحلق وغير

(؟ أصُبع إي في الخُاتم بس)
بلبسه النساء عادة جرت بما التخُتم يجوز

بللل أصُللبع بأي  اللبس تحديد هناك وليس
        48 واسُع المر

الحيوانيللة الصور ذوات المجوهرات لبس)
)

اقتناؤهللا يحللرما مجسمة صُور لنها تحرما
فيلله بيتلا تلدخل ل والملئكللة واسُتعمالها

  49 صُورة

( والخُليج البحر من خرج ما ُحلي)
والزبرجللد والعقيللق والفيللروز كللاللؤلؤ
والمللاس والمرجللان واليللاقوت والزمللرد

البحللار وحلي الكريمة الحجار من ونحوه
الصُللل لن ذلللك جللواز فالصُللل والخُليللج

بيللن التفريللق عللى دليل ول الباحة فيها
: ( تعالى قال المجوهرات من وآخر حجر

    101 / ص11ج عثيمين ابن الشيخ ورسُائل فتاوى)(46

138 / ص17 ج4140 الدائمة اللجنة فتاوى)(47

 138 / ص17 ج8337 الدائمة اللجنة  فتاوى)(48

361 /ص12ج عثيمين ابن الشيخ ورسُائل فتاوى)(49
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) وهللذا تلبسللونها حلية منه وتستخُرجون
. جميعا البحر من خرج ما دليل

(الخُلخُال لبس) 
وع وهلو ذللك للمرأة يجوز التجملل ملن ن
ذلللك لتظهللر الجللانب أماما تحركه ل لكن
 تعالى قال  لهم

يخُفيللن مللا ليعلللم بللأرجلهن يضربن ( ول
50)   زينتهن من

(الكسسوارات)
والفضلللة اللللذهب مقلللاما تقلللوما هلللي

مللن بطبقللة ُتطلللى وقللد والمجللوهرات
وهلللي يصلللدأ ل لكلللي والفضلللة اللللذهب
البلسُتيك أو الحديد أو الجلد من مصنوعة

: التفصيل وحكمها وغيره
فعلللى الحيوانللات جلللد مللن صُللنع / مللا1

أن ويجللب الحيوانللات جلود طهارة حسب
تلبللس ول تشللتري فل ذلللك المرأة تعرف
وأداء فعل أثُناء نجسا

الجللللود وأملللا والصللللوات العبلللادات 
 الباحة فيها فالصُل الصناعية

فحكملله  الحيوانللات عظللم مللن صُنع /ما2
 والنجاسُة الطهارة من العظاما حكم
: (الصللواب الللله رحمه السُلما شيخ قال

مللن والظفللر والقرن والحافر العظم أن

المسند  جمع85ص2ج المرأة  وفتاوى469ص1ج المسلمة المرأة فتاوى)(50
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ول النجاسُللة علللى دليللل ول طاهر الميتة
) حرج

الوسُللع وهللو يللد الحللد مللن صُللنع / مللا3
 الباحة فيه فالصُل النساء بين انتشارا

ونحوهللا والبلسُتيك الخُرز من صُنع / ما4
شلليء صُللناعتها فللي يدخل ل أنه فالصُل
فيهللا والصُللل الطهللارة والصُللل نجللس
كذلك

(   البنطال)
والفتيلات للنسلاء البناطيلل لبلس حلديث

كتابللة ودعاتنللا مشللايخُنا اهتماما محل كان
منلله الضيق وخاصُة وتأليفا , وبحثا وحديثا

وتقللاطعيه الجسللم حجللم يصللف مللا وهللو
للمشللاهد واضللح بشللكل أعضللاؤه فتظهر
منللع ) وقللد ( الجينللز  ُيسللمى مللا وتحديدا
الرجللال لمشللابهته البنطال لبس علماؤنا

ابللن الشيخ سُئل وقد خصائصهم من وهو
: فأجاب البنطال لبس عن الله رحمه باز

مللن لنلله البنطلللون تلبللس ل أن ( ننصللح
تلبللس ل وأن تركلله فينبغللي الكفرة لباس

عنلله تشذ ول جنسها بنات لباس إل المرأة
المتوسُللط السللاتر اللبللاس علللى وتحرص

يق فيه ليس الذي ل رقلة , ول ض تر ب يس
فيلله وليس البدن يصف ول  ضيق غير من

تلبلللس ول بالرجلللال ول بالكفلللار تشلللبه
 51 الشهرة ملبس

102 ص17 ج4962 الدائمة اللجنة  , فتاوى43 ص9ما باز ابن ومقالت فتاوى)(51
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(   الضيقة  الملبس)
بمللوديلت الضلليق لبللس مللؤخرا ظهللر 

الجسللم تللبين أنهللا , ضللابطها مخُتلفللة
فتحللرما للنظللر ملفللت بشللكل وتحللدده
الحشلللمة خلف لنللله  العلملللاء باتفلللاق
للفتنة وسُبب المرأة على الواجب والستر

ن الذي الضيق أما بها ع بي يق الواسُ والض
الفضللفاض وهللو النسللاء أماما به بأس فل
ذلللك في مطول كلما وللعلماء  ما حد إلى
ممللا المخُتلفة المرأة ملبوسُات أنواع في

جيللب والمينللي والبليللز بللالتنورة يسللمى
والسُللترتش  والللتريكو وجيللب والمكللر
أفللتى المخُتلفللة المللوديلت مللن وغيرهللا
52الساتر الفضفاض لبس بوجوب مشايخُنا

( والمشدات  الياقات)
دات لبلس أو الياقات لبس زاما أو المش ح

لمنللع الضلليق اللبللس مللن ونحللوه البطللن
ظهورهللا وعللدما الجسللم علللى الللترهلت

لللم مللا منهللا لحللرج وهللذه النسللاء أمللاما
.  طبية أضرارا تسبب

 ( والجزما  الحذية)
يقللي مللا لبللس علللى النسللان الللله فطللر

والذى الضللرر مللن ويحفظهمللا قللدميه
ع أنه إل  والنتعال بالحذاء وذلك رور وم م

 39 ص المؤمنة الطالبة دليل)(52
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الحذيللة لبللس أصُللبح والسللنين العللواما
ومللوديل التللواكب تسللتحق موضة والجزما
يحرصُن من ل!وهّن . كيف المتابعة يوجب
التيكيللت و والصنع النوع في الجديد على

: التالية النقاط في معها نتوقف ولعلنا

( العالي  الكعب)
فهللو العللالي فمنلله نوعللان الكعللب  لبللس
وفيلله بالصللحة ضللار لنلله يجللوز ول يحللرما
عنه الله نهى الذي التبرج من وهو تدليس

ذكللر وقللد الكللافرات عادات من عادة وهو
ه رحمه عثيمين ابن الشيخ ي الل ن النه ع
ب لبس يظهر لما العالي الكعب لبس الكع

 53 . عليه هو مما بأكثر عجيزتها العالي
شللاء إن منلله حللرج فل المعتاد  العادي أما

.. الله

(  الصُبع ذي أو البيض  الحذاء)
الرجللال أحذيللة لمشللابهتهما أولى تركهما

الللله :( لعللن حللديث لبسللته يشللمل لئل
54)  بالرجال النساء من المتشابهات

ُيشللاع أمللا أو المعللدن اسُللتخُداما مللن ما
تجميل ونحوهلللا  الفونيكلللة أو السلسُلللل

فل موديلتهللا بللاختلف الجللزما أو للحللذاء

 828  ص2ج عثيمين ابن ورسُائل فتاوى)(53

  45  ص1757 عدد الدعوة مجلة في الله رحمه عثيمين ابن الشيخ ذكره)(54
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وزينللة جمللال هللو بللل الللله شللاء إن حللرج
. عليه وتحرص والفتيات المرأة تطلب

 ( البيض الزفاف  فستان  لبس)
البيللض الثللوب تلبللس أن لها يجوز المرأة

ثُيللاب تفصلليل علللى يكللون ل أن بشللرط
ًا كللونه , وأمللا الرجل فقللد بالكفللار تشللبه

كللللل , لكللللون التشللللبه هللللذا الن زال
يلبسنه الزواج النساء أردت إذا المسلمين
. وعللدما وجللودا علتلله مللع يللدور , والحكم

شلللامل هلللذا وصُلللار التشلللبه زال فلللإذا
أن , إل الحكللم زال والكفللار للمسلللمين

, للتشللبيه ل لللذاته محرمللا الشلليء يكللون
 55.  حال كل على يحرما فهذا

( صُور عليه هو بما  التجمل)
للنظلر ملفت وبشكل نراه الشديد للسُف
ُبللاع فيمللا بللبيع الخُاصُللة المحلت مللن ي

نسللائنا مللن أن حللتى النسللائية الملبللس
البضللائع تقلللب مللن ُكللثر وهللّن الطيبللات

وربما المحلت عندها وتتعدد واضح بشكل
دون ملبللس عللن البحللث لجللل السُللواق

بطوع صُورا فيها ما اشترت أنها ولو صُور
مللن وقلقللت بعللد فيمللا لتضايقت واختيار
أن بنللا جميللٌل هللو وكللم ذلك على إقدامها
: شرعيا تأصُيل المسألة نؤصُل

  92ص المرأة تهم اسُلئة في الله رحمه عثيمين ابن الشيخ ذكره)(55
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والطيللور كالنسللان  روح مللاله  صُللور*
وهللو لبسللها يحرما فهذه الحيوانات وبقية
ًا كانت سُواء العلماء جمهور قول أو رسُللم

ًا ًا أو تلوين , اللللي الحاسُللوب بأجهزة نسخُ
مللن فتياتنللا بعللض تمادي  له يؤسُف ومما
لشباب صُورا تحمل والفنايل البليز  لبس

فللي بطولية أو فنية أسُهمات لهم ورجال
نظللرة تكللون ربمللا أو القاصُللر نظرهللّن

منعه. يجب منكر أمٌر فهذا له إعجاب
ًا لبسلله فيحرما الصلبان  صُور* أو مرسُللوم

ًا السللافر التشللبه مللن فيلله لمللا مجسللم
لشلللعارهم وإعلء اللللله بأعلللداء المحلللرما

. الفاسُدة لعقيدتهم وانتماء
جر روح فيه ليس ما  صُور* ورق كالش وال

. فيه حرج فل والثمر

(  وفرائها الحيوانات جلود  لبس)
أنللواع وهو الحيوان هو المصدر أن بمعنى

بللل اسُتعراضللها كللثيرا بنا يطول ومسائل
التفصلليل من  لنهاية ما إلى تتشعب ربما

النسللاء ُاسُلئة تأملت لما من لكن والشرح
الثعللالب جلللود لبللس جللواز فللي ابتللدأ

والسُللود والنمللور الفهللود مللن والسللباع
ًا وشللعر الخُللراف صُللوف لبس عند ووقوف
الرانللب وبللر لبللس مللن انتهللاء و  الغنللم
وقارئللة قللارئ .. أسُللتأذن الطيللور وريش

قليلً عنللي الطرف يغضا أن الصفحة هذه
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كامللل بشللكل اسُتعراضللها عن عجزي في
بما فيه مجتهدا شرعيا تأصُيل أضع أني إل

:  المسائل هذه مثل  في علي الله يفتح
الحيللاة فللي طللاهرا الحيللوان  كللان إن ل1

, , وريشلله , وفرائه بجلده النتفاع فيجوز
بأسُللماء ذلللك حصر الصعب , ومن وشعره

للنطلق منهللا ُيستفاد قاعدة لكنها معينة
. الشرعية الحكاما عرض في

الللله رحملله تيميللة ابن السُلما شيخ ونص
لنلله الميتللة بشللعر النتفللاع جللواز علللى
وبالتلالي اللحلم مللأكول من مطلقا طاهر
. منه صُنع ما جواز

وعن عنها منهٌي بأنواعها السباع جلود ل2
لبس عن الله رسُول ( نهى لحديث لبسها
وصُللححه داود أبللو ) أخرجلله السللباع جلود

 اللباني
ا في الحكمة ولعل ا تحريمه ا لم ن فيه م

تشللللبها فيهللللا ولن والخُيلء الكبريللللاء
والسُراف الترف أهل زي وأنها بالجبابرة

.
والخُنزيللر كللالكلب بالللذكاة يحللل ل مللا ل3

والولللى خلف طهللارته ففللي وغيرهمللا
ن  بقوله عملً تركه الشللبهات اتقللى ( م
وله وعرضله للدينه اسُتبرأ فقد ( دع  )وق

56)  يريبك مال إلى يريبك ما

  860 ص3ج المسلمة للمرأة الجامعة الفتاوى في الله رحمه باز ابن الشيخ ذكره)(56
   857 ص3ج المسلمة للمرأة الجامعة الفتاوى في الله رحمه عثيمين ابن الشيخ )ذكره57(
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نوعة الملبس ل4 ن المص د م اح الجل ,فيب
مأكوٍل حيوان من مأخوذة كانت إن لبسها
على  مدبوغ ميت حيوان جلد من أو مذكى

.  الذكاة تبيحه مما الميت هذا يكون أن
أشللكال تشللابه الللتي الصللناعية الجلود ل5

للمسلللمة فللالولى السللباع جلللود وألوان
ن تتهم ل حتى تركه م ل مم ا يعل حقيقته
عللن المنهي السباع جلود من ليست وأنها

. لبسها

(  إنجليزية كتابات تحمل بملبس  التجمل)
الكلمللات هلذه معنللى عن السؤال الواجب

معنللى علللى دالًة تكون قد لنها والحروف
مللا لبللس يجللوز , ول للخلق هللادما فاسُد

بعد إل بعربي ليس مما إنجليزية كتابة فيه
ليللس وأنلله الكتابللة هللذه نزاهللة من التأكد
تعظيللم فيها وليس بالشرف يخُل ما فيها

والمبللدعين والفنللانين كللاللعبين للكفللار
أحللد عليلله يسللبقهم لم شيئا أبدعوا الذين

تعظيللم فيلله كللان فللإن ذلللك أشللبه مللا أو
كللان , وإذا يجوز ول حراما هذا فإن للكفار
سُافلة معان على يشتمل
عللن السؤال ويجب يجوز ل فكذلك هابطة
  57 الثوب لبس قبل معناها

 (  الثوب أسُفل بالفتحات  التجمل)

57
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تجعللل أن للمللرأة يجللوز ل أنلله الصللحيح
منهللا تبللدوا ثُوبهللا أسُللفل فللي فتحللات
عللورة كلهللا المرأة لن بعضها أو سُيقانها

مللا إل زينتهللن يبدين ( ول تعالى قال وقد
..  ) الية منها ظهر
مللن شيئا تبدي أن وعل جل الله نهى فقد

  58لمحارمها إل زينتها

 (   الشفافة بالملبس  التجمل)
ملحللوظ وبشللكل ظهللر الشللديد للسُللف

مللن الشللفاف بلبللس نسللائنا بعللض تجمل
ز اب البلي اتين والثي ة والفس ي وخاصُ ف
وأقللف الخُاصُة والمناسُبات الفراح ليالي

بعللض إليلله وصُللل مللا وصُللف عللن عللاجزا
مللن مؤسُللفة محزنللة مشللاهد  مللن نسائنا
لبللس للمللرأة يجللوز ( فل والسفور التبرج

ورائهللا ما تستر ل التي الشفافة الملبس
الكاسُلليات مللن فهللي ذلللك فعلللت , ومللن

ل أنهللن  النللبي أخللبر اللتللي العاريللات
. ريحها يجدن ول الجنة يدخلن

والتجميل الزينة أدوات من مجموعة هذه
دون الماضللية الوراق خلل اسُتعرضللتها

الللتي ومللوديلته اللبللاس عللن الحللديث
آخللر كتابا لها ييسر أن الله فلعل لتنتهي
بمكللان الهميللة مللن وهللو مماثُللل وجمعا

المواضيع هذه مثل عن الحديث يجب وأنه

106 ص11ج19771 للفتاء الدائمة اللجنة ) فتاوى58(58
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وشللريحة كريمللة فئللة حيللاة فللي الهامللة
أن ذللللك المسللللم مجتمعنلللا ملللن هاملللة
ًا تجلللس حيللن الفتللاة أو المرأة أو مجلسلل

ًا تحمللل كللم مناسُللبة تحضللر لهللا نفسلل
ترمقهللا النظللرات تللرى شفافة حساسُية

ُبعد ُقرب عن جنسللها بنات أعين فترصُد و
وزينتها ملبسها في يقولون ما

ً : ( كن لدعوة اسُتجابة الوجود ترى جميل
 الشائعة ) والمقولة جميلً
) النللاس يعجب ما والبس يعجبك ما ( كل

منللذ للزينللة الفتللاة بحاجللة نللؤمن ولهللذا
تللراه الللذي لنوثُتهللا إرضللاء فهللو صُغرها

وأحدثُها. .. الزياء أفخُر
ًا نخُطئ ل قوما ( نحن نرفعلله ) شللعار أبد

حقيقللة ل وادعللاءات بتصرفات نغلفه بل
خاطئللة مشللاهد على السكوت فلماذا لها

حبهللّن سُللهل وفتايتنللا نسللائنا زينللة فللي
. انتشارها في التمادي للتجمل
يفللرض زائلف ) جمللال التيكيلت ( أصُول

ًا قسرية حياة المللرأة  دعت باهظة وأثُمان
وخللدود كحليللة بعيللون تخُرج لئن الفتاة و

لؤلؤيللة وثُغللور ياقوتيللة وشللفاه ورديللة
حياءهللا بيللديها ذبحللت قللد قشيب ولباس

. وأنوثُتها
 … أوراقي قارئة

كاذبلللة ) فقاعلللات التيكيلللت ( أصُلللول
المللرأة مشللاعر تحللرق ناريللة وشللرارات
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خسرت . قد المضيئة وتعاليمها وفطرتها
. الحقيقللي جمالهللا فللاتورة في بند أكبر
بلله تصللفعنا الللذي اليللوما ذلللك ننتظر ولن

السللكوت جللراء مللن حزينة بأسُئلة المرأة
. الخطاء على
هللامش علللى المللرأة تخُلللق .. ( لللم نعللم

لمخُاطبللة تخُلللق لللم كللذلك ولكللن الحيللاة
.) زينة بأجمل معهم والعمل الرجال

الفرنسللية الزيللاء ) .. عارضللة ( فابيللان
بعللد  سُللنة28 العمللر مللن البالغللة الشللابة
الزيللاء عللالم جحيم من وفرارها إسُلمها
بيللوت : إن قالت الموضات ودنيا والفراء
) متحللرك ( صُنم مجرد مني جعلت الزياء
عشللت ، والعقللول بالقلوب العبث مهمته
خطللوط لحدث عارضة العالم في أتجول

لمتهللان الزيللاء بجمال أشعر لم الموضة
كللم أرتللدي لمللا واحترامهللا لللي النظرات

.!!؟؟ محرومة سُافلة كنت
واعترافها .. حديثها الكريمة أختي تأملي
والموضات الزياء عالم في هي من وهي

ودموعهللا ؟ أحزانهللا وفيللم ؟ همومهللا ما
أسُلللمت ؟ ذرفتهللا مللاذا أجللل مللن الغالية
أجللواء إلللى بهللا حلقت أجنحة ذات فكانت

عاشللت أن . بعد الهنيئة والحياة السعادة
. والغموما الهموما حبيسة

الجللانب عنللد زينتهللا فللي الفتاة حال إن
أثُللر يجعللل والمنتزهللات السُللواق عللبر
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ًا ورقي على الدمع قلوبنللا وكسللر ظللاهر
إل جارحللة تبق لم مخُيفة مشاهد المؤمنة
) ( فابيان اعتراف كان حزنها عن وعبرت
للمللرأة العلللى والمثللل ل . كيللف أحللدها

بيللن مللا هللّن والفضللائيات المجلت عللبر
المطولللة والمقابلت المخُصصة العمدة
بخُلللس بثملللن أعراضلللهن بعلللن اللتلللي

دعايات حملن ) قد ( بالنجوما ويصفونهن
العالميلللللة الزيلللللاء للللللبيوت مجانيلللللة

والشللياكة الناقللة اسُم تحت وكتالوجاتها
التجميللل أدوات فللي المحللزن وللتمللادي

الحجللاب جللبين في غائرة جروحا شاهدنا
وكيف ؟ متى تتسألي أن لِك و  السُلمي

هذا نهاية وما ؟ المسئول ومن ؟ ذلك كان
علينللا واجللب صُللريحة اسُلللئة  التمللادي؟

نللذكرها  أن المسللؤولية نحمللل كللدعاة
: ذلك حصل , فقد  تامة بشفافية

 عباءتهللا وحملت الفتاة تهاونت أن يوما
تعيللق لنهللا كتفهللا أو سُللاعديها علللى

غطللاء الفتللاة لبسللت أن يللوما الحركللة
ًا ًا أو شفاف . الطريق رؤية لعدما نقاب

 مللوديلت آخللر الفتللاة ارتللدت أن يللوما
الشياكة. وأصُول المنظر لجمال العباءة

 الضلليقة التنللور الفتللاة وضللعت أن يوما
عورتهللا يتصلليد الجللانبين أحد على بفتحة
. فارغون شباب
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بخُيللوط القصيرة عباءتها طرزت أن يوما
من حرف أول تحمل أطرافها في سُوداء

ةM(  اسُللمها بلللون النجليزيللة  ) وباللغ
ًا ذهبي تفننللت أن يللوما  جديد كل في حب
. مخُتلفة أشكال على نقابها في الفتاة

لبلللس فلللي الفتلللاة شلللاركت أن يلللوما
ًا ( التريكو . للفضائيات ) تقليد

) ( البنطلللون بلبللس الفتاة قلدت أن يوما
( المينللي )و ( السُللترتش ) و ( الجينللز و

حللدد قللد  سُبق ) كما والميكروجيب جيب
ً جسمها . والحراما بالحلل جهل

 أظهر قصير بثوب الفتاة خرجت أن يوما
مسللموع صُللوت للله كعللب علللى قللدميها

. السيئة رفقتها تساير
 الكاب لبس في الفتاة ألحت أن يوما ) (

 وشفافيتها العباءة رقة بحجة
 لبللس دون يديها الفتاة أظهرت أن يوما

. الخُاسُرة وهي للباعة فتنة القفازين
جلللبين فللي جللروح … المباركلللة أخلللتي

ً تحللاكي الحجاب حللذائه أسُللفل نللزع رجل
الشللواك يتقللي كيللف بللأعله واكتفللى
؟ والوسُاخ

فللي الغربللي الهللدف حققللت ربما جروح
الملللرأة لتخُلللرج وملللؤامراته مخُططلللاته
.. ناشلللرة اللللوجه .. سُلللافرة المسللللمة

.. متمايللللة السلللاق .. كاشلللفة الشلللعر
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.. تلفلللت متعطلللرة .. متزنلللة المشلللية
وبكللل اسُللتجابت قد الفتنة وتثير النظار
التبللذل لتعيللش الحجاب لتقسيط سُهولة

.. الخُائنة العين وتصيد الممقوت
.. هللذه جميللل هللو .. كم الكريمة قارئتي

لبللس فللي أحسللنت وقللد المسللتقيمة
ًا يكللون بللأن حجابهللا زينتلله قللد فضفاضلل
لهللا فللأكّن والقفللازين الجللوارب بلبللس

والكبلللار والتقلللدير الحلللتراما الجميلللع
الهجمللات أمللاما صُللمدت . قللد والجلل
الشللامخ كللالطود الحجللاب لنللزع الشرسُة
النهيلللار ملللن المجتملللع كيلللان تحفلللظ

أو النقللاش تقبللل ل فهللي والنحللراف
المللرأة فخُللر الحجللاب علللى المسللاومة

. والنقاء الطهر وعنوان
..  مثللالين الخُتاما في  الله رعاك يا تأملي

احكمي: ثُم
عباءتهللا واضللعة للسللوق ) تخُللرج ( امرأة

المطللرزة طرحتهللا لفللت قللد كتفها على
فبللدا بالللدبابيس شللكتها قد ، رأسُها على

ذات نظللارة تعلللوه بنقللاب جسللمها شكل
حولهللا مللن تفاخر فريد وإطار زاهي لون
سُللهلة فريسللة تقللع موديللل أجمللل فللي

أن فللي عليهللا ) ألللح مللاكر بشري ( لذئب
ذلللك فكللان ، وهللدايا مقللدمات بعللد يراها

الغللدر بسللكين عفتها في ليذبحها وحصل
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الحيللاة ذل فقط ووحدها لتعيش والخُيانة
. الموديل حجاب بسبب

حجللاب إلللى صُللديقتها ) تللدعوها ( امللرأة
فتصفها بشدة وتعارض فتمانع ، الموضة

بينهللا الحللوار فيكللون تبالي فل بالرجعية
وملللا ؟ شللليء ولي ؟ لملللاذا وصُلللديقتها

في تدور . تساؤلت الدافع وما ؟ السبب
اللؤللللؤة . فأجابتهلللا صُلللديقتها ذهلللن

عبللاس ابللن أن البخُللاري : فللي المكنونللة
امرأة أريك : ( أل رباح أبي بن لعطاء قال
: هللذه قللال ، بلى فقلت ؟ الجنة أهل من

 الللله رسُللول . أتللت السللوداء المللرأة
فادع ، أتكشف وإني ، أصُرع : إني فقالت

صُللبرت شللئت : ( إن . قال لي تعالى الله
أن الللله دعللوت شللئت وإن الجنللة ولللك

الللله فللادع أصُللبر : بل ) . فقالت يعافيك
. لها فدعا أتكشف ل أن لي

 … لصديقتها الملتزمة قالت
بيضاء المبدأ بيضاء لكن سُوداء امرأة هذه

ًا كللان وإن المرض على تثبر القلب صُللرع
علللى الصللبر تسللتطيع ل لكنهللا يتخُبطهللا

ذلك كان وإن العفاف وجرح الحياء خدش
سُللوداء  التكشللف وهللو إرادتهللا عن خارج

أهللل مللن تكللون أن جللدارة وبكل تستحق
 الجنة

علللى السُلللمي الحجللاب كللان مثللالن
مللن وألذ الثلج من أبرد الصالحات نفوس
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يحجللب ل كالصللدفة فالحجللاب العسللل
السللمو الحجللاب فللوراء المكنونة اللؤلؤة

. والسُتقرار
دعاة صُفعت بحجابها  المسلمة المرأة إن

عضللت قللد والتزامهللا بتمسللكها ، التحللرر
فهللي بالنواجللذ وعفافهللا حيائهللا علللى

التللبرج طوفللان أمللاما الشللامخُة القلعللة
 القاتل وبهرجته
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