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  بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

مت بفضل اهللا التحميل من موقع مت بفضل اهللا التحميل من موقع 
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نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر نرجو منكم اخوايت األحباء املسامهة معنا يف نشر 

  بني األصدقاء واألقارب ويف املنتدياتبني األصدقاء واألقارب ويف املنتديات  املوقعاملوقع

  يكن لنا مجيعا بإذن اهللا صدقة جارية

واهللا املوفـــــــــــــــــقواهللا املوفـــــــــــــــــق
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  �بسم اهللا الرمحن الرحيم                    �

 نبينا حممـد    أمحد اَهللا ريب  وأُثين عليه  مبا هو أهل وأُصلي وأُسلم على            
  : وعلى آله وصحبه أمجعني والتابعني هلم بإحسان أما بعد 

هذه صفحاتٌ متواضعةٌ أنـثر بني طياا أسطر الزينة الـيت ال تمـل             
وكلماا اليت التنتهي وذلك ملسائل هامة يف أدوات التجميل يف عصر           
تنقل فيه الفضائيات مشاهد قتل العفة والعفاف باسـم آخرصـيحات      

 وأصول الشياكة لتقع نساؤنا فريسة سهلة للتقليـد األعمـى           املوضة
واإلعجاب املشني يف التجمل واللبس دومنا الـسؤال عـن اجلـواز أ          
والتحرمي  من علمائنا األفاضل الذين أوضحوا احلكم  الشرعي بعبارة           
سهلة وفكرة واضحة كالشمس يف رابعة النهار فكم من مجال وأناقـة            

ة حاقدة تؤذي نفسها باملعصية وحترق كـل         تخبئ ورائها نفوسا ضعيف   
                األمل يف نـساء وفتيـات اإلسـالم أن يكـن من يقرب منها  لكن
متحجبات حمتشمات وقورات رزينات راعيات للقيم حافظات للمثـل    

  .غيورات على احملارم  بعيدات عن احملرمات 
 ال تنطفئ  نساؤنا وفتياتنا يواجهن يف  اجلمال واألناقة حربا ال دأ ونارا         

لقتل أعز ما ميلكنه من عفة وعفاف ولو قمـت جبولـة  عاجلـة يف                
استعراض الوسائل اليت يراد منها اصطياد املؤمنات املسلمات لطـال          
املقام بذكرها لكن هي ذكرى وتذكري يف ظل تنافس االت اخلاصـة            
بأدوات التجميل وآخر صيحات العصر يف عرض كل جديد ومتابعـة           
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صنيفها الدوري والشهري اليت حتكـي وتـصف        كل موضة حسب ت   
وجتسد ما ال خيطر ببال نسائنا وفتياتنا وكأنه عـصر خميـف ملـيء              
باملفاجآت واملفارقات العجيبة اليت توجب علينا حياهلـا أن نتحـدث           
ونكتب من باب األمانة امللقاة على كواهلنا يف نشر العلـم وتبليغـه             

هلك للحـسنات املوجـب     وبيان احلالل واحلرام وإيقاف الطوفان امل     
للطرد واإلبعاد من رمحة اهللا فالصحف واالت مل تألوا جهدا يف خماطبة            
اجلميالت باسم األناقة و الشياكة متخذة يف ذلك كآفـة األسـاليب            
الشيطانية والشهوانية ألقف حائرا وخائفا من تلك األبواب الفـضائية          

لسفور  بل أفردت    اليت تدخل كل بيت لتعرض اخلنا والعار والتربج وا        
ساعات خاصة لربامج أدوات التجميل واملاكياج فال تفتر خطوطهـا          
اهلاتفية احمللي منها والدويل يف استقبال املكاملات والرسائل اإللكترونية         
لتضعنا أمام تساؤالت واستفهامات إجابتها أن الضيف يف هذا اللقـاء           

!!  أستاذة الشياكة   املباشر هي أخصائية التجميل أو استشارية األناقة أو       
حىت قنوات األخبار اخلاصة خصصت وقتا ال بأس به يوميا للحـديث            
عن التجميل واألناقة فضال عن عارضات األزياء ومهرجانات التسوق         
اليت تعج بآخر تقليعات وصيحات املوضة اليت تدعو لكل جديد وأنيق           

اسـة  ومجيل دومنا مراعاة لألخالق والعفاف  لتعظم اهلجمة وتزداد شر         
يف شبكات اإلنترنت ومواقعها ومنتدياا اليت جتمع الصفحات اهلائلـة          
والصور املتنوعة والتعليقات املختلفة واملشاركات املتجددة  حىت مالَّك         
املواقع ومشريف املنتديات يهتمون كثريا جبعل صـفحات خاصـة أو           
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د منتديات مفتوحة اليت تنقل اختالف نظرات العامل للمرأة وذلك من بل          
آلخر فهي ما بني انتهاك لعفتها وعفافها ودعوة ملساواا بالرجل  فهذه            
بريطانيا العظمى اليت ال تغيب عنها الشمس لكثرة مستعمراا تعتلـي           

 انظري حال نسائها كم يعشن جـرائم االغتـصاب          �امرأة�عرشها  
والتمتع باجلسد ومثلها فرنسا بلد اإلتيكيت والشياكة ودولة العهر و          

كم عاشت أمل  العقوبة اإلهلية فيمن خالف واعتدى وهذه  أمريكا            اخلنا  
انظري  �   نصب احلرية ورمز  التحرر�يعلو إحدى بناياا الشاهقة 

حال نسائها كم بلغن من احنطاط وامتهان والعامل شاهد بذلك يف عصر            
أصبحت فيه الرذيلة عاملية رائحة هلا جنومها ومؤسساا وإعالمها ففتاة          

   � املرأة املسلمة  �وتدعوانفتاحها ,جبماهلا وأزيائها وحريتهالغرب ا
إىل اللحاق ا لكن  ما اية االسـتجابة هلـا ال مسـح اهللا  ؟؟؟   إال                    

  !!!!الفضيحة والعار 
  

   : أ�
	 ا������
مبالك ؟  ! مب تتفاخرين عن بقية بنات جنسك ؟  جبمالك ؟ فهناك أمجل           

إذن مباذا تتنافسني وتتميـزين     ! ف  حبسبك ؟ فهناك أشر   !  فهناك أغىن 
  !!وتتشرفني ؟؟

أنك متلكني ما ال ميلكه نساء العامل و تتميزين  بأشرف ما لدى             : أخييت
إنك حبق تتفاخرين باسـتقامتك وطهـرك وكرامتـك         , نساء العاملني   

وعفافك يف زمان فقده نساء الغرب والشرق ، فكم يسعى دعاة التربج 
ل فكرك بشراك خبيثة ومصائد مسومة تفتك       إىل ما يثري مشاعرك ويشغ    
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بعفتك وختدش حياءك وتدنس عرضك ومن ذلـك أدوات التجميـل           
  .وسؤ استخدامها
حاويل تقريب اخلطوط الطبيعية لوجهك ليـتالءم مـع         : فيا رعاك اهللا    

فال يعجبنا  .مظهر مجالك وأنوثتك يف ظل إميانك ومسو أدبك وأخالقك          
ق قد بدا وجهها كوجه مريض شـاحب        منظر املرأة بعد إزالة املساحي    

مشوب باحلمرة واإلرهاق  فاملرأة املسلمة قوية بإسالمها ، أمرية علـى            
زينتها ، ختتار ما أجازه الشرع هلا ولن يقف االلتزام بذلك مانعاً أمـام              

تعيش مجاهلا   تتقلب يف أرجائها و    األناقة والشياكة والتناسق يف ظل مملكة     
 ال تقبل أن تكون عارضة الفنت لألعني اخلائنة       ف ,وأدا ووقارها يف ظلها   
كالطعام املكشوف يتهاوى عليه ذباب البـشر يف        , والنفوس الضعيفة 

فهي متلك قلباً خيفق رقابة اهللا واخلـوف منـه          . األسواق واملنتزهات   
فأصبحت تمعها قرة العني وبلسم الروح تراهـا يف أي مناسـبة أو             

ة قد التزمت بـاألوامر وتركـت       جملس نسائي أو عائلي يف أمجل زين      
النواهي فما أن خترج من جملسها أو مناسبتها إال واحلجاب قد غطـى             

وهي ..!!كيف ال , زينتها ومجاهلا كالصدفة ال حيجب اللؤلؤة بل حيميها       
املؤمنة اليت حتب أن تكون حياا مجيلة قد مزجت بني املعرفة والثقـة             

غاا الراقية وتفامهها األكيـد     واملوضوعية يف زينتها وجتملها فما أمجل ل      
 بـنفس ل  مهرجانات التجمي  الزينة و   أدوات حني تتحدث وتتعامل مع   

  .وشخصية عاقلة فالكل حيترمها ويكن هلا التقدير , عالية 
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  :قال أحد كبار املاسونية 
 �      �� وا��ة أ�� ���� ا�������� م�� أ��� م�����
 ام�أة م

�   

 قوع غريها يف احلـرام فكانـت      فهل ترضى املسلمة أن تكون سبباً لو      
وسيلة من وسائل الشيطان وجندية من جنوده وسهما من سهامه           ذحينئ

يف احلديث  .فالعاقلة املؤمنة الصادقة ال تبيع اجلنة والشرف بثمن خبس          
. كل أميت يدخلون اجلنة إال مـن أىب  � :  �الصحيح قال رسول اهللا

    �ن عصاين فقد أىب من يأىب ؟ قال من أطاعين دخل اجلنة وم: قالوا 
الطرد للعن و  ومن الكبائر املوبقة اجلالبة �فالتربج معصية هللا ورسوله

             من رمحة اهللا تعاىل وهو سواد وظلمة وسوء عاقبة يوم القيامة ونفـاق
وفاحشة وفضيحة وسوء خامتة يف الدنيا دعا إليه إبليس وأتباعه مـن            

 اتمع فتكثر نـسب     اليهود والنصارى ليفتحوا باباً شره مستطري على      
اجلرائم وفساد األخالق وشيوع الفاحشة ويقـل الـزواج وتنقطـع           
الروابط األسرية فهذه جمتمعات الغرب تعيش التخلـف واالحنطـاط          
األخالقي وإهدار كرامة الفتاة يف أسؤ معانيها لترتل وحتل م العقوبـة            

أمنوذج فريد  اإلهلية من انتشار األمراض اجلنسية املهلكة فاملرأة املسلمة         
من نوعه فهي ال تبحث عن املوضة واألزياء إذْ أا يف قلب زوجهـا و               
أهلها تزداد حسناً ومجاالً يف كل يومٍ فهي حتمل نفساً صافيةً قد قـرت              
عينها بطاعة را فاهلم عندها املنافسة على الطاعة هللا يف كـل وقـت              

تذهب للسوق وقت   وحني فهي جوهرةٌ يزينها اإلميان وجيملها العفاف ل       
الضرورة حمتشمةً باللباس الساتر ال تتحدث مع الباعة باللني ومـا أن            
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تنتهي حىت خترج بسرعة فهي العاقلة العارفة مبا يـدور حوهلـا ولـن              
تتساهل مطلقا يف االلتزام بالشرع يف مجاهلا وأناقتها وكان ذلك علـى            

ناقـة  نفسها أبرد من الثلج وألذ من العسل فاجلمـال احلقيقـي واأل           
املشروعة عنوان السمو و االستقرار حىت أنين أجزم أن من األخـوات            
اللوايت أدمن متابعة كل جديد يف األناقة والزينة يعرفن جيدا حترمي بعض         

 بغلظة  هاالزينات والتجميل وتفعله وتتجنب مساع التحرمي ممن ينكر علي        
 ومن هنـا    وشدة فضال عن اللوايت جيهلن الكثري والكثري من الفتاوى        

أوجه رسالة عاجلة لكل داعية مباركة السعي وعلى وجه السرعة بنشر           
هذه الفتاوى بأسلوب سهل مبسط بني أوساط النساء فهن أقدر على            
ذلك من جنس الرجال فهناك الكثريات حيتجن إىل ذلك من أمهاتنـا            

وقعن ضحية الـنمص والوشـم      من  وهناك  !! وأخوتنا وبناتنا كيف ال   
 لكن بسببهما استحقت كل واحدة منهن َّاللعن والطرد         عمدا أو جهال  

فرمحـــاك ريب كيـف     !! من رمحة اهللا وكفى بتلك  واهللا مـصيبة          
ستكون حياا وهي املطرودة من رمحة اهللا وسعة فضله ومن املـسئول            

  عنها ؟ وهل ستقبل توبتها وكيف ذلك ؟ 
يان احلكـم   فعلى بركة اهللا نبدأ يف عرض أدوات الزينة وأنواعها مع ب          

الشرعي فيها  مع التوفيق قدر املستطاع يف املسائل اخلالفية  سائال اهللا             
  .اإلعانة والتوفيق والسداد 
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  � قص شعر الرأس� 
شعر املرأة قدميا وحديثا هو اجلزء األصيل من مجاهلا وكانوا يف السابق            
يعتربون طول شعر املرأة أناقة ورونقا لكن ومع هذا الوقت أصبح من            
زينة النساء والفتيات قص الشعر طلبا جلمال املنظر وشياكة املوديـل           

 يأخذنَّ من �كان أزواج الرسول�  فعن أيب سلمه رضي اهللا عنه قال
     رواه مسلم�رؤوسهن حىت تكون كالوفرة 

شحمــة األذن  فاألصل جـواز      والوفرة شعر الرأس إذا وصل إىل       
قص شعر الرأس بأنواعه املختلفة طلبا للزينة والتجمل بشرط أن يكون           
القص على الطريقة احلسنة وليس تقليدا للكافرات أو الرجال وذلـك      

  1  بعد إذن الزوج ألن التجمل له  
  

    ����قصة الولد����  
ظهرت يف اآلونة األخرية  قصة الولد تقليـدا لـبعض مـا يبـث يف                
الفضائيات وبشكل كبري فهو حبق أمر مؤسف وحمزنٌ أن نرى بعـض            
نسائنا وفتياتنا تعمد إىل شعرها فتقصه أعلى من شحمة األذن مقلـدةً            
للولد بشكلٍ ملفت للنظر مثريٍ للعجب وقد ظهر مؤخرا يف مناسـبات            
األفراح وأخذ مساحة ال بأس ا من االهتمام واالنتشار إال أن احلكم            

ح وجلي ال خيفى على متبع الدليل وهو التحرمي ملا فيـه            الشرعي واض 
من تقليد الرجال الذكور والنهي جاء يف احلديث الصحيح قال رسول           

  وكما سبق معنا     � لعن اهللا املتشبهات من النساء بالرجال        �: �اهللا  
                                           

  515 ص2 فتاوى املرأة املسلمة ج)1(
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آنفا أن احلد الشرعي يف جواز قص الشعر للمرأة هو  إىل شحمة األذن        
   .�لفعل زوجات الرسول 

  

    � القــصة �
هي نوع من أنواع القصات عند النساء وهي قص شعر رأس املرأة من             
األمام من فوق اجلبهة وجعل خصالت تتدىل عليها سواء كانت قصرية           
أم طويلة فهذه جائزة للتزين والتجمل ما مل يكن فيها تقليدا أو تشبها             

       2    بالرجال
  

   � تسرحيات الشعر �
 كانت معتادة وليست على شكل تقليـد للكـافرات          الحرج فيها إن  

ومتابعة للموضات املخالفة للشرع بل يكون التسريح والتجمل هـو          
والواجب أال تبالغ   .املالئم لعادن  احملكمة املعروفة عند بنات جنسها         

يف التجمل وذلك مببالغ باهضة يظهر منها الترف واإلسراف وقد ى           
  3 . عن إضاعة املال �الرسول

  

   � حلق شعر الرأس �
موضةٌ جديدةٌ وظاهرةٌ مؤسفةٌ وجدت يف بعض اتمعات اإلسالمية يف          
ظل غزو الفضائيات ومواقع اإلنترنت هلا ولو رجعنا للوراء قلـيال  مل             
نعرف حلق املرأة  شعرها  إال  يف  عصر  اجلاهلية قبل البعثة حينمـا                 

                                           
 181 ص5 فتاوى اللجنة الدائمة ج)2(

 136ص11جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني ج)3(
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حلق شعرها  واحلديث    ميوت للمرأة زوج أو قريب أو تقع هلا مصيبة فت         
ال جيوز للمرأة � قد يطول بنا كثريا لكن نقف عند الفصل ذلك وهو 

أن حتلق رأسها إال من ضرورة ملا روى الترمذي والنسائي  أن رسـول      
       �    4ى املرأة  أن  حتلق  رأسها  � اهللا

  

    � الباروكـة� 
والزينة حكمهـا   شعر مستعار تلبسه النساء على رؤوسهن طلبا للتغري         

حكم وصل الشعر املنهي عنه كما يف حديث أمسـاء الـذي أخرجـه              
 � لعن اهللا الواصلة واملستوصلة �   �قال رسول اهللا: البخاري قالت

فدل ذلك على حترمي وصل الشعر بشعر صناعي ولو كـان للتجمـل             
  5للزوج ولو بإذنه وعلمه ألنه يف معىن الوصل أو أشد 

 عيب كأن ال يكون على رأس املرأة شيء من          ويستثىن من ذلك من ا    
الشعر أو كانت قرعاء فال حرج حينئذ من استخدام الباروكة لـستر            
العيب ألن األصل جواز إزالة العيب ولبس الباروكة جتميل وحتسني ملن           

    6  ليس ا عيوب  
ويلحق بوصل الشعر املنهي عنه ما تقوم به  العامالت يف املشاغل مـن            

شعر آخر مقصوص من خملفات املشاغل النـسائية مـن   حشو الرأس ب 
نساء وفتيات لتكثري الشعر ورفعه وهذا حكمه املنع والتحرمي ولسماحة 

  7م طويل يف أدلة حترمي الباروكة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا كال
  

                                           
   179 ص5 م1332  فتاوى اللجنة الدائمة   )4(

   893 ص5  فتاوى اللجنة الدائمة  م)5(

   11/137 جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني ج)6(

 56 , 54 ص 10تاواه ومقاالته املتنوعة مجمموع ف:  أنظر )7(
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   �الشرائط امللونة�
ـ              ة وصلُ الشعر بالشرائط امللونة ال حرج فيه وال ينطبق عليـه أي عل
أوردها الفقهاء للتحرمي بل هذه الشرائط نوع مـن أنـواع الزينـة             
والتجمل وال حرج منها واألصل اإلباحة مثل أنواع الربطات للـشعر           
واإلكسسوارات اليت تثبت الشعر وترفعه وجتمله وكذلك الطـوق و          
البكل على  شكل ورود  وزهور وفتوى التحرمي  يف اخلـصلة الـيت               

   8)  لتبس به توصل بشعر املرأة مما ي
  

   � الشرائط والبكالت ذوات الصور�
إن كانت الصور حليوانات أو اآلالت موسيقية فإا ال جتوز ألن الصور            
حيرم استعماهلا يف لباس وغريه وآالت اللهو جيب إتالفها ويف استعمال           

والبكالت اليت على صور اآلالت اللهو دعوة إىل اسـتعماهلا           الشرائط
          9وتذكري ا    

  

   �تعلية الشعر فوق الرأس �
فجمع الشعر وربطه خلف الرأس     : وتسمى الكعكة وحكمها التفصيل     

أو على أحد اجلانبني أو على الرقبة ال حرج منه  وأما إن  جعلته  املرأة                  
صنفان من أهل  النار     �على الرأس على فوق فهنا جاء النهي حلديث           

 البخت املائلة ال يدخلن  اجلنة       مل أرمها وذكر  ونساء رؤوسهن كأسنمة      
واه ر �وال جيدنَّ  رحيها  وإن رحيها  ليوجد من مسرية كـذا وكـذا                

                                           
 193 ص5ج9850و193 ص5 ج430فتاوى اللجنة الدائمة:  أنظر )8(

 321 , 320 ص10املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل الفوزان م) 9(
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وقيل يف علة التحرمي أنه عالمة الـزواين نـسأل اهللا            10 مسلم وأمحد     
  .السالمة والعافية واهللا اعلم وأحكم 

منع تعليته على اخللـف حـني خروجهـا         ( وهنا ملحوظة هامة وهي     
نه سيكون له عالمة من وراء العباءة تظهر وهذا من بـاب            للسوق أل 

            11)   التربج والسفور فال جيوز 
  

  �  جعل الشعر ضفرية واحدة خلف الظهر�
هو ما شاع وانتشر بني النساء وقيل أنه من خصائص غري املـسلمات             
لكنه غري صحيح بل هو موجود وبكثرة منذ القدم عند نسائنا وأمهاتنا            

نفي التشبه  وعادات  البلد حمكمـة وال حـرج إن شـاء اهللا                وهذا ي 
واألصل  احلل واجلواز  إال يكون  هناك نصٌ  على التحرمي  فاحلق ما                
ورد فيه وال  أجد دليال على حترمي جعل الرأس ضفرية واحدة خلـف              

 وجيوز كذلك أال يكون الشعر  مظفورا مادام  أنه  مستور             12 )الظهر  
  .عمن  ال  حيل  

  

  �فرق الشعر �
وتسمى املشطة املائلة فإن كان املقصود منها فرق الشعر من جانـب            
واحد فإن ذلك خالف السنة والسنة أن يكون فرق الشعر من الوسط            
ويكون الشعر من اجلانبني على السواء من جانب اليمني ومن جانـب            
الشمال وهذا جيب ما تفعله املرأة ألن الشعر له اجتاهات واملشروع أن            

                                           
 127 ص17 ج1456فتاوى اللجنة الدائمة )10(
   مجع املسند 64 فتاوى املرأة  ص)11(

  185 ص5ج123 وفتاوى اللجنة الدائمة 11/133ثيمني ججمموع وفتاوى ورسائل الشيخ ابن ع )12(
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ون يف وسط الرأس والفرق على اجلنب غري مـشروع وال ينبغـي             يك
السيما إن كان يقتضي التشبه بغري املسلمات فإنه يكون حراما ويظهر           
ذلك لدى املرهقات أكثر وبني أوساطهن متاشيا مع موضة العصر اليت           

صنفان من �  :  �تم ا بعضهن  وقد يكون داخال يف قوله الرسول
رمها وذكر ونساء رؤوسهن كأسنمة البخـت املائلـة ال          أهل النار مل أ   

يدخلن اجلنة وال جيدنَّ  رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكـذا        
ألن من العلماء من فسر املائالت املمـيالت  ,     رواه مسلم  وأمحد       �

بأن من ميشطن املشطة املائلة وميشطن غريهن تلك املـشطة غـري أن             
اد  من كن مائالت عما جيب عليهن من احلياء والدين           الصواب أن املر  

13مميالت لغريهن عن ذلك
  

  

    �صبغ شعر الرأس �
جيوز صبغ الشعر بغري األسود مجعا بني آراء العلماء املختلفة  أما غريه             
من األلوان كاألشقر والبين اخلفيف أو املخصل أو احلنـا أو الكـتم             

 شكل تقليد  واضح وبين      وحنوها فال  حرج بشرط أن ال يكون  على           
    14للكافرات  فتقع يف التقليد املنهي عنه

  

 جيب على املرأة املسلمة أن حتتاط عند الصبغ فتحرص علـى            � تنبيه �
جتنب الصبغات الكيمائية اليت تضعف جذور الشعر ومنـوه الطبيعـي           

                                           
 136ص11جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني ج/ 1:  أنظر )13(

  186 5 ج1456فتاوى اللجنة الدائمة / 2               
 120ص11جمموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني ج/ 1  أنظر )14(

   42دليل الطالبة املؤمنة ص/ 2             
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وحتوله إىل شعر خشن يتطلب فرده  أو كـيه أو جتعــيده ورمبا أدى    
    .قطه شيئا فشيئا وهذا ضرر ومينع الصبغ حينئذذلك إىل تسا

  

  �  امليش �
هو ما يوضع على أعلى الرأس من مواد للزينة فحكمه حكم ما مينـع              
وصول املاء إىل البشرة فإن كان هذا امليش فيه مادة تغلـف الـشعر              
ويكون ذلك بسحب اللون األسود من الشعر مث بتغليفه باللون املختار           

دم وصول املاء إليه يف االغتسال الواجب أو املسح      األمر الذي يؤدي ع   
على الرأس يف الوضوء فهذا غري جائز ألنه مينع استكمال الطهارة أما            
إن كان ال يغلف الشعرة وإمنا يصبغها فقط كاحلناء وحنوه و يكتـسب             

   15اللون مباشرة من ذلك فال يظهر بأس جبوازه وصحة الوضوء  
  

   � البنكس �
صبغ كل خصلة بلون خمتلف متاما عن غريها تقليدا         هي صبغة شهرية ت   

للكافرات وخاصة بعض املمثالت يف األفالم الرومانسية املدبلجة اليت         
تعرض يف الفضائيات وحكمها التحرمي ألننا كمسلمني ال يـصح لنـا            

  تقليد الكفار 
  

  � استخدام الشامبو والزيوت لدهان الشعر�
 مينع استعماله كاشتماله على حمرم      ألصل احلل إال إذا حتقق من وجود مانع       

أو أن فيه ضررا يزيد على املصلحة أو يساويها ألن درءا املفاسد مقـدم              
   16على جلب املصاحل 

                                           
  ابن منيع بتصرف/  الشيخ2هـ ركن اإلرشاد س1/11/1422يف 10701 جريدة اجلزيرة )15(

  135 ص17 ج8691  فتاوى اللجنة الدائمة )16(
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     �زيت احلشيش�  
هو حمط اسلئة الكثريات من النساء فقلما جتد برناجما للفتاوى إال وجتد            

ذكـر  من ضمن أسلته زيت احلشيش وحكم استعماله ومنعا لإلطالة ا         
لكم خالصة ما توصلت له وهو أن زيت احلشيش املستعمل يف أسواق            
اململكة العربية السعودية آمن وال عالقة له باحلشيش املخـدر وقـد            

عبد اهللا املطلق عضو هيئـة كبـار العلمـاء أن           . مسعت مرارا من د     
استخدامه جائز وأكد ذلك يف برنامج اإلفتاء بالقناة األوىل أكثر مـن            

اك خماطبات متت بني هيئة اللجنة الدائمة لإلفتـاء ووزارة          مره وأن هن  
الصحة يف ذلك وقد صدر مؤخرا إيقاف تـصدير زيـت احلـشيش             
للسعودية لكثرة الغش فيه وما يسببه من آثار جانبيـة يف اسـتخدامه              
إضافة للمبالغة يف مثنه وزيادة الدعيات الكاذبة للترويج ملنتجاته ومـن           

   17جريدة الرياض   أراد االستزادة فلرياجع 
  

   � جتعيد الشعر�
   18الحرج فيه إذا انتفت املضرة وكانت املادة طاهرة مباحة  

  

   �مثبتات الشعر وخلطات تنعيمه � 
 مثبتات الشعر بأنواعها ملا فيه من عنايـة بالـشعر           الحرج يف استعمال  

الحـرج يف   ( ومجاله للرائية من بنات جنسها أو حمارمهـا وكـذلك           
   19  )جون لتنعيم الشعراملعاستعمال 

                                           
  هـ 2/9/1424 يف 12912هـ وعدد 20/7/1424 يف 12871  عدد )17(

 168 ص5 ج9407 فتاوى اللجنة الدائمة )18(
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   �املاكياج �
 فكثري منهن يستخدمن املاكيـاج      النساء والفتيات   عادة مالزمة لدى    

لتبيض السمراء وتسمري البيضاء ورمبا أطلن الكحل بامليل حىت توسـع      
 من عينها للذي يراها من بعيد طلبا للزينة واجلمال من أنواع املاكياج           

ال بأس به لكن بشرط عـدم التـشبه   فهذا  ( اليت يطول املقام بذكرها 
             20)     بالكافرات وأن تستره عن األجانب 

  

   �املساحيق �
أن حيصل ـا    : وهو ما تصبغه املرأة على وجهها للزينة وفيها تفصيل          

اجلمال وهي ال تضر وال تسبب فيه شيئا فال بأس به وال حـرج وإن               
ضرارا فيه أخرى فإا    كانت تسبب فيها شيئا كبقع سوداء أو حتدث أ        

        21متنع من أجل الضرر 
  

   � النمص �
هو نتف شعر احلاجبني ليكون رقيقا خفيفا دقيقا طلبا  للزينة واجلمال            
وحكمه التحرمي ومن أسباب اللعن والطرد مـن رمحـة اهللا كمـا يف              

   22 � لعن اهللا النامصة واملتنمصة  : �الصحيحني  قال  
ــ ــالنمص احملــرم  حل                                                            23ق شــعر احلــاجبني كــامال ويلحــق ب

ومن املؤسف حقا املبالغة يف ما هو أكرب من النتف وهو حلقه كـامال              
                                                                                                                         

  54 ص10 جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز ج)19(

 17/129 ج15903 فتاوى اللجنة الدائمة )20(

   497 ص6 جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز ج)21(

 5/195 ج10896 فتاوى اللجنة الدائمة )22(

 196/ 5  ج13437فتاوى اللجنة الدائمة ) 23(
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بآلة كهربائية ووضع بعض املواد فتسبب عدم ظهوره ثانيـة مث خطـه             
  بالقلم أو بالليزر بشكل مالئم للبشرة 

  

   � حف احلواجب �
  من فعلته  وهـو    �يلحق مبا سبق وهو من النمص ولعن رسول اهللا

    24من  الكبائر   
  

  � التشقري �
 أمر طارئ جديد يف هذا العصر وهو صبغ شعر احلواجب بلون أشقر            
وحنوه للتجمل والزينة وحكمه كما يف فتوى اللجنة الدائمة لإلفتـاء            

 للنمص احملرم شرعا حيث أنه  التحرمي ملا فيه من تغيري خلق اهللا وملشاته       
يف معناه ويزداد األمر حرمة إذا  كان الفعل تقليدا وتشبها بالكفار أو             

 وال تلقـوا   : �يف استعماله ضرر على اجلسم أو الشعر لقوله تعـاىل  
  �ال ضرر وال ضرار�  � وقوله �بأيديكم إىل التهلكة 

 ومن باب 25
عثيمني  رمحه اهللا يف التشقري      األمانة العلمية أنقل فتوى الشيخ حممد بن        

اليت طلبتها مين كثري من األخوات وكثر مرارا السؤال عنها ذلـك أن             
الشيخ رمحه اهللا يرى جواز التشقري وأن األصل فيه اإلباحة إال بـدليل             
يقتضي التحرمي أو الكراهة من الكتاب والسنة السيما أن التشقري هو           

 قُرب من وجه املـرأة املـشقرة        لون فقط وخلقة اهللا باقية مل تتغري ولو       
حلواجبها الستطاع الرائي مشاهدة الشعر املـصبوغ بكامـل هيئتـه           

                                           
 17ج19771فتاوى اللجنة الدائمة )24(
 هـ29/12/1421يف21778للجنة الدائمة لإلفتاء )25(
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وهنا تتحرج الكثريات مـن     ,   أهـ كالمه رمحه اهللا       26. )  ووضعه  
استخدامه وذلك ملا يذكر من اآلثار الطبية السيئة من جراء فعله على            

ياته قبل التـزيني بـه      املدى البعيد واألوىل هلا أن تتعرف أوال على سلب        
  .  ومالئمة بشرا له

  

 27 جيوز نتفه وهو ليس من احلاجبني            �  نتف وإزالة مابني احلاجبني    �
ويلحق بذلك جواز إزالة  شعر  شارب وحلية املرأة ألنـه عيـب وال               

            28حرج يف إبعاده  والتخلص  منه    
  

   �لبس العدسات امللونة�
فيمـا   السؤال عنها وخاصـة    كثر وقدانتشرت وبشكل ملفت للنظر     

يستخدم للزينة والتجمل والشياكة وهي باهضة الثمن جـدا حـسب         
املوديل والنوع والصنع وقد اختلف العلماء املعاصرون فيها فمـابني           
حمرم هلا ألا تغيري خللق اهللا ومابني جموز هلا حبكم أا لون وصبغ مـن               

قد سئل الشيخ ابن عثـيمني      األلوان واألصباغ املعتادة لدى النساء و     
 إن كانت  املرأة حمتاجة لذلك لكون نظرها         ( : 29رمحه اهللا  عنها فقال    

قاصرا فتحتاج لتقويته أو لكون  عينها مشوهة فتحتاج لتجميلها فهذا           
ال بأس به فإذا مل يكن حاجة نظرنا هل هذه العدسة ليـست مـشاة               

 بقاء الـشيء علـى      ألعني البهائم فال بأس ا لكن تركها أحسن ألن        
                                           

 121ص4وع فتاوى ورسائل  ابن عثيمني جأنظر جمم)26(

   هـ1421  , 36 ص 1741    جلة الدعوة عدد 
                                                                                  5/197 ج8701  اللجنة الدائمة لإلفتاء)27(

                                                                                11/133 ج195171  اللجنة الدائمة لإلفتاء)28(

)29(  www.binothaiaimeen.com )    املوقع الرمسي للشيخ ابن عثيمني( 
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طبيعته أوىل وألن يف ذلك إضاعة مال وإضاعة وقت بعمـل تركيبـها             
وترتيلها  أم أا هذه العدسة جتعل العني شبيهة بعني البـهائم كعـني              
األرنب وما أشبه ذلك فهذه حرام ألن التشبيه بالبهائم مل يقـع إال يف              

   )مقام الذم  
  

   �لبس النظارات للزينة �
ا لدى املرهقات من فتياتنا طلبـا للزينـة والتجمـل           ينتشر ذلك كثري  

كالنظارات الشمسية أو نظارات املوديل اجلديد للـبس معـني تبعـا            
للساعة واإلكسسوار مما يزيد يف مجال الوجه بأشكال معروفـة لـدى            
الفتيات واألصل جواز لبس النظارات لكـن بـشرط عـدم تقليـد             

يا التقليد يف اللبس ألجل     الكافرات يف الطريقة أو النوع ألنه شوهد جل       
  . املمثلة أو املغنية  وهكذا مما جاء به النص  يف النهي عن تقليد هوالء 

  

   � الرموش الصناعية �
هي عبارة عن نوع من أنواع التجمل يوضع فوق جفن العـني فـوق              
الرموش الطبيعية لتبدو رموشها غزيرة مع تثبيتـها مبـادة خمـصوصة            

لطبيعية بالصناعية واحلكم فيها حكـم      وبالتأمل  هي وصل للرموش ا     
الوصل الذي جاء النص الشرعي بالنهي عنه كما يف حديث عائـشة            

  رواه البخاري ومسلم   �لعن اهللا الواصلة واملستوصلة � : �قالت قال رسول اهللا 
وقد ورد يف فتاوى اللجنة الدائمة منعها ملا فيه من اإلضرار والغـش             

فضال عن الـضرر الطـيب احلاصـل        ,   30واخلداع وتغيري خلق اهللا       
                                           

 133ص 17ج20840 فتاوى اللجنة الدائمة )30(
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باحلساسية املزمنة يف منطقة وضعها من جراء استخدامها وهلذا ينـصح           
  .األطباء بتركها 

  

يبقى لنا اإلشارة إىل أنواع الزينة األخرى املصاحبة للعيـنني  �  تنبيه�
وأقـالم التحديـد    , ويطول بنا استعراضها كالكحل بأنواعه وألوانه       

ها مما  أصله اإلباحة وداخل ضـمن التجمـل          والظل و املاسكرا وغري   
املشروع بالضوابط  املعروفة مع األخذ برأي األطباء  يف البعد عمـا              

  .يسبب أذى للبشرة يف مثل هذه الزينة وأدواا 
  

   �األسنان �
مسائل التجميل يف األسنان حتتاج لتفصيل وشرح أكثر من إي  شيء            

  :ية آخر ولعلي أن أمجلها يف املسائل التال
  

   � الوشر �
, وهو أن حتدد املرأة أسناا وترققها لتبدو مجيلة بيضاء المعة للرائـي             
وهذا النوع أتفق العلماء على منعه وحترميه ألنه من التلبـيس  بتغـيري           
خلق اهللا  ويلحق به الفلج كذلك وهو املباعدة بني األسنان للتجميـل             

من جعل حبـات    ومثل ذلك تقصري السن الطويل وما أستجد حديثا         
 علماء اللغة يف    ويقول, وهكذا من تغيري خلق اهللا      األملاس والكريستال   
هو تباعد مابني الثنايا والرباعيات خلقة فإن تكلف فهو         تفليج األسنان   

التفليج ويف صحيح البخاري  من حديث علقمة رضي اهللا عنـه  أن              
ك مـا    لعن املتلفجات للحسن املغريات خلق اهللا وكذل       �رسول اهللا   

  ى عن الوشر   � أخرجه النسائي عن أيب رحيانة  بلغنا أن رسول اهللا 
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   �جسر تقومي األسنان�
هو جسر تضعه الطبيبة ملريضتها بني أسناا الغري مرتبة واملشوه للمنظر           
املعتاد وتطول مدته قرابة السنة أو تزيد فهذا ال حرج فيه إن شـاء اهللا          

ج له ويلحق بذلك عـالج وإزالـة        فهو إبعاد للعيب والتشويه وعال    
  التسوس وحنوه 

  

   �تبيض األسنان �
هو غسلها طبيا إلزالة ما بينها من أوساخ  طلبا للزينـة والبيـاض يف               
األسنان فال حرج فيه ورمبا كان ذلك مطلبا شرعيا بإزالـة العوالـق             

  واألوساخ فيما بني األسنان من آثار األطعمة املتحللة وتقوية اللثة 
  

   �ن الذهب والفضة أسنا�
بداية ال حرج  يف استصالح األسنان وتعويض الساقط منها أو التالف            
أو املتهالك بالذهب والفضة فقد جاءت النصوص الشرعية جبواز ذلك          
ويلحق بذلك جواز طالء السن بالذهب منعا للتـسوس إذا مل يوجـد            

سنان غريه وكذلك جيوز ما كان من غريمها واحتاجته املرأة طبا من األ           
الطبية الصناعية اليت تدوم طويال وتشبه كثريا السن العادي  تعويـضا            

  !!للسن التالف  أو الساقط  
إذا جرت عادة النساء بأن تتحلى      : ( قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا       

بأسنان الذهب فال حرج عليها يف ذلك فلها أن تكسو أسناا ذهبا إذا             
 ومل يكن إسرافا حلديث أيب موسى       كان هذا مما جرت العادة بالتجميل     
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أحـل  �   �األشعري عند أيب داود واحلاكم وصححه قال رسول اهللا
     31  �الذهب واحلرير لإلناث من أميت 

  

   �حتمري اخلدود, الروج , أمحر الشفاه � 
هو ما يوضع على الشفتني حسب اللون املناسب للباس واإلكسسوار          

لتحمري ما يوضع على اخلدين من      املصاحب كاألمحر واملوف وحنومها وا    
ذلك فهذا ال بأس به وخاصة للمتزوجة كي تتجمل لزوجها وحتسن يف            

ونص الشيخ ابن عثـيمني     , عينه وعني حمارمها وبنات جنسها كذلك       
رمحه اهللا على أن استعمال أدوات التجميل كتحمري الشفاه ال بأس به            

( يف موضع آخر      وقال رمحه اهللا      32وكذلك حتمري اخلدود فال بأس به     
  33)  حتمري الشفاه ال بأس به ألن األصل هو احلل حىت يتبني التحرمي

  

   �حبة اخلال املصطنعة�
طريقةٌ جديدة للزينة انتشرت بني أوساط النساء وهي أن تأخذ قلمـاً            
بلون أسود أو صبغة سائلة لتضع عالمة مموجة مبا تسمى حببـة اخلـال     

 يف إي مكان يلفـت نظـر مـن          على اخلد األمين أو حتت الشفاه أو      
يشاهدها وخاصة زوجها الذي يفرحه رؤية وجههـا ـذا التجمـل            

  املشروع الذي الحرج فيه إن شاء اهللا   
  
  
  
  

                                           
 101ص 11جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني ج)31(

 2/828  فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني ج)32(

 831 ص 3وى منار اإلسالم ج  فتا)33(



 24

       �الوشم �
  التحرمي بإمجاعغرس اإلبرة باجللد مث حشوه بالكحل وغريه وحكمه هو

 الوامشـة الوامشـات     �لعن رسول اهللا    �العلماء حلديث ابن مسعود       
   رواه البخاري �املستومشاتو

وهناك صور للوشم قدميا وحديثا ومنها نقش سائر اجلـسد وخاصـة            
مواضع الفتنة أو يف إي مكان كان منه كتحديد شكل العينني والشفتني            
مث النقش عليها باإلبر وحشو املوضع باللون املالئم فتـصبح العينـان            

  من  ذلك  وغري  دائميت احلمرة  كحيلتني على الدوام وتصبح الشفتان
  34 أنواع الوشم املنهي عنه 

) الـشفة (وذكر الوجه للغالب وأكثر ما يكـون يف         :(قال ابن حجر    
وذكر الوجه ليس قيدا وقد يكون يف اليد وغريها من اجلسد وهذا يدل   
على أن حكم الوشم ال خيتص جبزء معني إمنا هو عام يشمل إي مكان              

  ) وجد فيه الوشم 
ل من وضعت ومشاً بأن تزيله عاجال بدون مضرة         وهنا رسالة عاجلة لك   

وعليها التوبة مما مضى وهناك وسائل تقنية جديدة يف عصرنا احلاضـر            
يزال ا الوشم عن طريق الليزر ومما يؤسف له حقا متادى الكثري مـن              
النساء والفتيات تقليدا لبعض املمثالت الشهريات يف عامل الفن حـىت           

تطيع البوح ا من مناطق العورة لـدى        وصل الوشم إىل أماكن ال أس     
نسائنا فدعوة صادقة ألختنا الوامشة بالتوبة والنجاة من اللعن والطـرد           

                                           
 199 ص 5ج, 5912 و5/198 ج12592 راجع فتاوى اللجنة الدائمة)34(
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حيـب  , من رمحة اهللا ولتعلم أن باب رمحته مفتوح وفضله يغدو ويروح          
  .ويبدل سيئاا حسنات واهللا املستعان , التائبة العائدة إليه 

  

   �الكحل�
ال جيوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها        استعمال الكحل مشروع لكن     

   35.  سواء الكحل أم غريه لغري زوجها وحمارمها
  

   �الصبغ باحلناء�
الحرج فيه وهو من األمور القدمية يف الزينة إال أا ظهرت حديثا بوجه             
وشكل جديد فقد ظهرت عينات جاهزة على شكل رسومات و صور           

زة تقنية وحـضارات عامليـة      ملشاعر مقدسة أو آثارا إسالمية أو أجه      
 املستحدثة واملستجدة  فهنا ينسحب احلكم علـى         وغريها من األمور  

الغرض من صبغه جوازا ومنعا  أما رسومات و صور لـذوات أرواح             
فهذه حترم ألا من التصوير املنهي عنها بذلك إضافة ملا استجد مـن             
رسومات ونقوش  للقرآن الكرمي وآياته فتحرم ملا يـؤدي إليـه مـن              

صن األذكار وحروز دفـع     استهزاء بكالم اهللا ويلحق به رسومات ح      
العني والسحر ورمسها على اليد أو الساعد فهـذه حكمهـا حكـم             
الشركيات احملرمة والتعلق ا واخلوف من عواقـب عـدم وضـعها            
وكذلك صبغ احلنا على شكل قلوب إلحياء أعياد معينة كعيد احلـب            
وحنوه من الرسومات اليت يطول املقام بذكرها وحصرها لكن أخـتم           

ومات لألشكال اجلمالية من الزهور والورود وغريها مـن         جبواز الرس 
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األمور املباحة حسب البلد واللون املعروف املعتاد مع التأكيد على منع           
الرسم يف أمكان من اجلسد ال تليق مما يثري الفتنة ويتسبب يف كـشف              
العورات وأضاف الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا  منع من الرسومات            

  36. احليوان كما يف جملة الدعوة ما كان على صور
  

    � املناكري,  طالء األظافر�
نوع من أنواع الزينة والتجمل املشروع  وهو منتشر بشكل واسع بني            
أوساط النساء بألوانه املختلفة حسب املوضة واملوديل وقد يطول بنـا           
املقام أكثر يف ذلك لكن إجياز ذلك أن العلماء املعاصرين اختلفوا فيـه             

حيح جوازه مع التأكيد على حجة من منعه بأن للمنا كري مانعـا             والص
وحائال لوصول املاء إىل البشرة عند الوضوء واالغتسال فيجب إزالته          
بطالء مماثل له لكي يكتمل الوضوء وتصح الصالة  وهناك يف األسواق            
ما يسمى باملناكري اإلسالمي وهو ما يوضع على األظـافر مث يقـشر             

يع وسهل التعامل معه إال أن بعض النساء تضعه أيـام      بسرعة وهذا سر  
الدورة الشهرية ومن العلماء من أجازه يف هذه الفترة فقـط  وملزيـد              

   37. الشرح مراجعة أقواهلم 
  

   �إطالة األظافر�
ظاهرةٌ مؤسفة ومشهد مقزز لكنها واقع فرضـه التقليـد األعمـى             

ويزداد األمر آسـفا    للفضائيات ومتابعة كل جديد يف االت املختلفة        

                                           
  هـ7/2/1421 ـ  1741 عدد36 ص)36(
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وحزنا حينما نرى تعمد إطالة ظفر اإلصبع الصغري اخلنصر فقط بـال            
هدف منشود إال أن احلماقة أعيت من يداويها قال الشيخ ابن عثيمني            

 وقت  �تطويل األظافر مكروه إن مل يكن حمرما ألن النيب          :( رمحه اهللا   
     38)  يوما 40لتقليم األظافر 

  

   �األظافر الصناعية �
ال جيوز استخدام األظافر الصناعية ملا فيها من الضرر واخلداع والغش           

    39وخمالفة الفطرة وتغيري خلق اهللا   
  

   �تبييض البشرة  �
  :عمليات تبيض البشرة ثالثة أنواع 

طلب كمال وزيادة حسن فهذا ال جيوز ملا فيه من تغيري خلـق اهللا  : األول  
  وهو ملحق بالوشم املنهي عنه 

إزالة عيب كالبقعة السوداء وحنوها فتسعى إلزالتها بتبييض البشرة         :   الثاين
  .فال بأس به من باب إزالة العيوب 

استخدام كرميات تبييض الوجه والرقبة يف وقت معني مث يـزول           : الثالث  
    40بالغسل فال بأس به    

  

  � عمليات التجميل �
 : التجميل نوعان 
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تج عن حادث أو غريه  فهذا ال بـأس          جتميل إلزالة العيب النا   : األول  
أذن لصاحبه عرفجة بن أسعد حني قطع � به وال حرج ألن الرسول 

أنفه يف يوم الكُالب يف اجلاهلية  بأن يتخذ أنفا من ذهب ملا اننت عليـه      
  رواه الترمذي  )  الفضة

وذلك إلزالة التشويه الذي حصل بقطع األنف وكذلك ما كان عيبـا            
سئل الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا عن قطع أصـبع  خلقيا فال حرج وقد  

إزالة العيوب هذه ال بأس ا مثل أن يكون يف اإلنسان           :زائدة ؟ فقال    
إصبع زائد فيجرى هلا  عملية لقطعها إذا مل يكن هناك ضرر وما أشبه              

                      41  ...)ذلك فإنه ال بأس به ألن هذا من باب إزالة العيوب الطارئة 
جتميل من اجل الزينة فقط دون احلاجة وإزالة العيب كعمليات          : ثاين  ال

التجميل اليت تتبع موضة العصر وحديث الس بني أوساط النـساء            
فال تكاد ختلو دعاية فضائية أو إعالن صحفي إال وهنـاك دعـوات             
لعمليات التجميل ابتداء من شد اجلبهة وجتميل األذن البارزة ومـيالن        

 وتكبري الشفاه  ومرورا حبقن إبر البونكس والكوالجني          األنف وتصغري 
ملنع التجاعيد وغريها من الدهون وانتهاء بتصغري وتكبري الثدي ووشم          
حبات اخلال وتقشري الوجه  إىل غري ذلك من الصفحات اليت ال تنتهي             
من أمثلة عمليات التجميل فهذه ومثلها حكمها التحرمي وعدم اجلواز          

سبق بنا لعن النامـصة واملتنمـصة والواصـلة         كما  �ألن الرسول   
واملستوصلة والوامشة واملستومشة ملا يف ذلك من إحـداث التجميـل           

                                           
     11/122 ورسائل الشيخ ابن عثيمني ج فتاوى)41(
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الكمايل الذي ليس إلزالة العيب وفيه تغيري خللق اهللا كما قـال جـل              
 وإين ألحـزن  �وألمرم فليغرين خلق اهللا  �وعال حكاية عن إبليس 

لواجب عليها أن تسلم مبا خلق      ملن تبحث وتلجأ هلذه العمليات وكان ا      
  اهللا وترضى مبا قسمه اهللا من مجال وصورة

  

 جيوز ذلك ألنه للزينة وليس لإليذاء أو تغيري خلق اهللا           �ثقب األذن � 
وهو معروف عند اجلاهلية ويف عهد رسول اهللا ومل ينه عنه بـل أقـره               

       وأقره صحابته رضي اهللا عنهم  
  

   �ثقب األنف�
 ال أذكر فيـه  فنثقب األ: عثيمني رمحه اهللا عنه فقال     سئل الشيخ ابن    

 وتشويه للخلقة فيما نرى ولعل غرينا       ألهل العلم كالما ولكن فيه مثلةٌ     
ال يرى ذلك فإن كانت املرأة يف بلد يعد حتلية األنف فيها زينة وجتمال              

   42 فال بأس بثقب األنف لتعليق احللية عليه
  

   �نة والتجملإزالة شعر اليدين والقدمني للزي�
الحرج وهو من  املسكوت عنه يف األمر والنهي فيجـوز للمـرأة أن              

وبقية جسد ها بالضوابط الشرعية تأخذ من شعرها يف ذراعيها وساقيها 
وهلا أن تزيل شعر وجههـا  ( مانصه ذُكر يف فتاوى اللجنة الدائمة    وقد  

  43 )وسائر جسدها بنتف أو نوره أو حنو ذلك ماعدا الرأس واحلاجبني 

                                           
       11/137ورسائل الشيخ ابن عثيمني جفتاوى ()42(

  183ص / 5 ج5007راجع فتاوى اللجنة الدائمة ()43(
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  يزال الشعر بأي شيء كان لكن مع مراعاة األخذ بـالرأي             � تنبيه �
الطيب فيما يذكر من املستحضرات واآلالت األخرى ومدى تأثريهـا          
على البشرة بشرط أال تضر فيجب االبتعاد عنه وأما يشاع من قيـام             
بعض العامالت يف املشاغل النسائية من إزالته لبنات جنسها من النساء           

ت فيجب أن يكون مضبوطا بضوابط شرعية بعـدم كـشف           والفتيا
العورات ومراقبة اهللا يف ذلك وعدم التساهل حبجج واهية  ال تـستند             

  على دليل من الكتاب والسنة
  

   �استعمال املواد الغذائية يف التجميل� 
يسمى عند أهل الفقه التجمل باملطعوم وذلك يف وصفات جتميلية ميليها          

ام أو املتخصصني يف ذلك مع التأكيد الطيب على         أهل التجربة من العو   
, نفعها وبالغ أثرها كاستخدام اجلرجري وزيت الزيتون لتساقط الشعر          

والليمـون لتنظيـف الوجـه       , واخليار خلشونة اجللد وتنعيم البشرة      
 إلزالة التجاعيد  وحنو ذلك من األمثلة اليت يطول ا املقـام             ةوالفراول

يمني رمحه اهللا عن استخدام بعـض األطعمـة         وقد سئل الشيخ ابن عث    
من املعلوم أن هذه األشياء هي مـن        : ( لعالج الكلف والنمش فقال     

فـإذا احتـاج اإلنـسان إىل       , األطعمة اليت خلقها اهللا لغذاء البـدن        
 فإن هذا ال بـأس بـه        جاستخدامها يف شيء آخر ليس بنجس كالعال      

) لكـم ( فقوله  )  مجيعا   هو الذي خلق لكم ما يف األرض      ( لقوله تعاىل   
يشمل عموم االنتفاع إذا مل يكن ما يدل على التحرمي وأما اسـتعماهلا             
للتجميل فهناك مواد أخرى أوىل حيصل ا التجميـل سـوى هـذه             
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وليعلم أن التجميل ال بأس به بل إن اهللا مجيل جيـب            , فاستعماهلا أوىل   
    44 )اجلمال 

ال احلنة مع صـفار البـيض       وسئل الشيخ ابن باز رمحه اهللا عن استعم       
الحرج يف ذلك إذا كان فيه فائدة اسـتعمال         : ( لتسريح الشعر فقال    

ال بأس به إذا كان     , احلنة مع صفار البيض أو غريه من األمور املباحة          
فيه فائدة للشعر بتطويله أو تلميسه أو غريها من مـصاحله أو بقـاءه              

  45 .وعدم سقوطه 
  

     � واوهراتالتجمل بالذهب والفضة واملاس�
لكن اإلشكالية يف املبالغ الباهظة     �األصل جواز ذلك إلناث أمة حممد       

اليت تبذل وتصرف يف شراء هذه األطقم الفاخرة بأنواعهـا املختلفـة            
فكثري هن النساء والفتيات اللوايت يالحقن املوضة واملوديل يف الذهب          

املرصع حببيبـات   خاصة سواء كان األصفر منه أو األبيض أو الرمادي          
املاس أو اللؤلؤ املكنون أو األحجار الكرمية حىت أنه حدثتين أحـدى            

 مليون ريال   2النساء عن نفسها أا متلك ذهبا وأملاسا قدرته بأكثر من           
وأا أحضرت لبيتها خزانات خاصة حلفظها إىل غري ذلك من القصص           

القلق  ولعلنـا    الغريبة العجيبة اليت ظاهرها اإلسراف وباطنها اخلوف و       
  :نتوقف مع مسائل فقهية  يف اوهرات 

  

  �لبس ساعة الذهب األبيض �

                                           
 238فتاوى املرأة املسلمة  مجع حممد املسند ص ()44(

)45(  com.qa-islam.www   14284م سؤال وجواب  رقم موقع اإلسال 
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                                          46 )حرم الذهب على ذكور أمته �ال بأس به ألن الرسول 
  

  �لبس الذهب احمللق �
   47ال حرج للنساء وهو جائز  احمللق منـه وغري احمللق

  

  �ي أصبع ؟بس اخلامت يف إ�
جيوز التختم مبا جرت عادة النساء بلبسه وليس هناك حتديـد اللـبس      

         48بأي أصبع بل األمر واسع 
  

  �لبس اوهرات ذوات الصور احليوانية �
حترم ألا صور جمسمة حيرم اقتناؤها واستعماهلا واملالئكة ال تدخل بيتا           

    49فيه صورة 
  

  �حلي ما خرج من البحر واخلليج �
كاللؤلؤ والفريوز والعقيق والزبرجد والزمرد واليـاقوت واملرجـان         
واملاس وحنوه من األحجار الكرمية وحلي البحار واخلليج فاألصل جواز          
ذلك ألن األصل فيها اإلباحة وال دليل على التفريق بني حجر وآخـر             

وهـذا  ) وتستخرجون منه حلية تلبسوا     : ( من اوهرات قال تعاىل     
  . خرج من البحر مجيعا دليل ما

  

  �لبس اخللخال� 

                                           
     101 ص /11فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمني ج)46(

 138ص / 17 ج4140فتاوى اللجنة الدائمة )47(

  138ص / 17 ج8337فتاوى اللجنة الدائمة  )48(

 361ص /12سائل الشيخ ابن عثيمني جفتاوى ور)49(
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جيوز للمرأة ذلك وهو نوع من التجمل لكن ال حتركه أمام األجانـب             
  لتظهر ذلك هلم  قال تعاىل 

  50) وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن  ( 
  

  �اإلكسسوارات�
هي تقوم مقام الذهب والفضة واوهرات وقد تطلى بطبقة من الذهب       

  أو البالستيكة لكي ال يصدأ وهي مصنوعة من اجللد أو احلديد والفض
  :وغريه وحكمها التفصيل 

صنع من جلد احليوانات فعلى حسب طهارة جلود احليوانـات          ما  / 1
  أثناء فعل وأداءوجيب أن تعرف املرأة ذلك فال تشتري وال تلبس جنسا 

  باحة والصلوات وأما اجللود الصناعية فاألصل فيها اإل العبادات 
ما صنع من عظم احليوانات  فحكمه حكم العظام مـن الطهـارة             /2

  والنجاسة 
الصواب أن العظم واحلـافر والقـرن       : ( رمحه اهللا    قال شيخ اإلسالم  

  )والظفر من امليتة طاهر وال دليل على النجاسة وال حرج 
ما صنع من احلد يد وهو األوسع انتشارا بني النساء فاألصل فيـه             / 3

  اإلباحة 
ما صنع من اخلرز والبالستيك وحنوها فاألصل أنـه ال يـدخل يف             / 4

  صناعتها شيء جنس واألصل الطهارة واألصل فيها كذلك
  

                                           
  ند مجع املس85ص2 وفتاوى املرأة ج469ص1فتاوى املرأة املسلمة ج)50(
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  �  البنطال �

حديث لبس البناطيل للنساء والفتيات كان حمل اهتمام مشاخينا ودعاتنـا           
الضيق منه وهو ما يـصف حجـم        خاصة  وحبثا وتأليفا و  , كتابة وحديثا   
عيه فتظهر أعضاؤه بشكل واضح للمشاهد وحتديدا ما يسمى          اجلسم وتقاط 

وقد منع علماؤنا لبس البنطال ملشاته الرجـال وهـو مـن            ) اجليرت  ( 
  :خصائصهم وقد سئل الشيخ ابن باز رمحه اهللا عن لبس البنطال فأجاب 

ننصح أن ال تلبس البنطلون ألنه من لباس الكفرة فينبغي تركـه وأن ال              ( 
إال لباس بنات جنسها وال تشذ عنه  وحترص علـى اللبـاس             تلبس املرأة   

وال رقة بل يستر من غري ضيق  وال         , الساتر املتوسط الذي ليس فيه ضيق       
يصف البدن وليس فيه تشبه بالكفار وال بالرجـال وال تلـبس مالبـس              

   51الشهرة 
  

  �  املالبس الضيقة  �

ا تـبني اجلـسم     ضابطها أ ,  ظهر مؤخرا لبس الضيق مبوديالت خمتلفة       
وحتدده بشكل ملفت للنظر فتحرم باتفاق العلماء  ألنه خالف احلـشمة            
والستر الواجب على املرأة وسبب للفتنة ا أما الضيق الذي بني الواسـع             

 إىل حد ما  وللعلماء كالم       ضوالضيق فال بأس به أمام النساء وهو الفضفا       
ـ          ا يـسمى بـالتنورة     مطول يف ذلك يف أنواع ملبوسات املرأة املختلفة مم

 والتريكو  واألسترتش وغريها مـن       بوالباليز وامليين جيب واملكر وجي    
     52 الساترضاملوديالت املختلفة أفىت مشاخينا بوجوب لبس الفضفا

                                           
 102 ص17 ج4962فتاوى اللجنة الدائمة  , 43ص 9 ومقاالت ابن باز مفتاوى)51(

   39دليل الطالبة املؤمنة ص )52(
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  � الياقات واملشدات �
لبس الياقات أو لبس املشدات أو حزام البطن وحنوه من اللبس الضيق ملنع             

رها أمام النساء وهذه الحرج منها ما مل        الترهالت على اجلسم وعدم ظهو    
  .تسبب أضرارا طبية  

  

   � األحذية واجلزم �
فطر اهللا اإلنسان على لبس ما يقي قدميه وحيفظهما من الـضرر واألذى             
وذلك باحلذاء واالنتعال  إال أنه ومع مرور األعوام والسنني أصبح لـبس             

كيـف  . ملتابعة  األحذية واجلزم موضة تستحق التواكب وموديال يوجب ا       
وهن من حيرصن على اجلديد يف النوع والصنع و اإلتيكيـت ولعلنـا             !ال

  :نتوقف معها يف النقاط التالية 
  

  � الكعب العايل �
لبس  الكعب نوعان فمنه العايل فهو حيرم وال جيوز ألنه ضار بالصحة وفيه              
ات تدليس وهو من التربج الذي ى اهللا عنه وهو عادة من عادات الكافر            

وقد ذكر الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا النهي عن  لبس الكعب العايل ملـا               
   53 .يظهر لبس الكعب العايل عجيزا بأكثر مما هو عليه 

  ..أما العادي  املعتاد فال حرج منه إن شاء اهللا 
  

  

                                                                                                                         
  
 
  828 ص 2فتاوى ورسائل ابن عثيمني ج)53(
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  � احلذاء األبيض أو ذي األصبع  �
لعـن  :( حديث  تركهما أوىل ملشاتهما أحذية الرجال لئال يشمل البسته         

  54) اهللا املتشاات من النساء بالرجال 
وحنوها جتمـيال     من استخدام املعدن أو السالسل أو الفونيكة         أما مايشاع 

للحذاء أو اجلزم باختالف موديالا فال حرج إن شاء اهللا بل هـو مجـال          
  .وزينة تطلب املرأة والفتيات وحترص عليه 

  

   � لبس فستان  الزفاف األبيض �
رأة جيوز هلا أن تلبس الثوب األبيض بشرط أن ال يكون على تفـصيل              امل

لكون , وأما كونه تشبهاً بالكفار فقد زال اآلن هذا التشبه          , ثياب الرجل   
واحلكم يدور مع علتـه     , كل املسلمني إذا أردت النساء الزواج يلبسنه        

زال فإذا زال التشبه وصار هذا شامال للمسلمني والكفار         . وجودا وعدما   
فهذا حيرم على كل    , إال أن يكون الشيء حمرما لذاته ال للتشبيه         , احلكم  
   55. حال 

  

  � التجمل مبا هو عليه صور �
لألسف الشديد نراه وبشكل ملفت للنظر فيما يباع من احملالت اخلاصـة            
ببيع املالبس النسائية حىت أن من نسائنا الطيبات وهن كُثر مـن تقلـب              

 وتتعدد عندها احملالت ورمبا األسواق ألجل البحث        البضائع بشكل واضح  
                                           

    45 ص 1757ذكره الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف جملة الدعوة عدد )54(
  
 
)55( 92م املرأة صذكره الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف اسلئة    
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عن مالبس دون صور ولو أا اشترت ما فيها صورا بطـوع واختيـار              
لتضايقت فيما بعد وقلقت من إقدامها على ذلك وكم هو مجيـلٌ بنـا أن             

  :نؤصل املسألة تأصيال شرعيا 
ـ            * سها  صور ماله روح  كاإلنسان والطيور وبقية احليوانات فهذه حيرم لب

وهو قول مجهور العلماء سواء كانت رمساً أو تلويناً أو نـسخاً بـأجهزة              
ـ           فومما يؤس , احلاسوب اآليل     ز له  متادي بعض فتياتنا من لـبس  البالي

والفنايل حتمل صورا لشباب ورجال هلم أسـهمات فنيـة أو بطوليـة يف         
  .عهنظرهن القاصر أو رمبا تكون نظرة إعجاب له فهذا أمر منكر جيب من

 صور الصلبان فيحرم لبسه مرسوماً أو جمسماً ملا فيه من التشبه الـسافر              *
  .احملرم بأعداء اهللا وإعالء لشعارهم وانتماء لعقيدم الفاسدة 

  . صور ما ليس فيه روح كالشجر والورق والثمر فال حرج فيه *
  

  � لبس جلود احليوانات وفرائها  �
اع ومـسائل يطـول بنـا كـثريا         مبعىن أن املصدر هو احليوان وهو أنو      

استعراضها بل رمبا تتشعب إىل ما الاية  من التفصيل والشرح لكن مـن              
ملا تأملتُ اسلئة النساء ابتدأ يف جواز لبس جلود الثعالب والـسباع مـن              
الفهود والنمور واألسود ووقوفاً عند لبس صوف اخلراف وشعر الغنم  و            

أستأذن قارئ وقارئة  هـذه      .. ر  انتهاء من لبس وبر األرانب وريش الطيو      
الصفحة أن يغضا الطرف عين قليالً يف عجزي عن استعراضـها بـشكل             
كامل إال أين أضع تأصيال شرعيا جمتهدا فيه مبا يفتح اهللا علي يف  مثل هذه                

  :املسائل  
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, وفرائـه   , ـ إن كان  احليوان طاهرا يف احلياة فيجوز االنتفاع جبلده            1
الصعب حصر ذلك بأمساء معينة لكنـها قاعـدة         ومن  , وشعره  , وريشه  

  .يستفاد منها لالنطالق يف عرض األحكام الشرعية 
ونص شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا على جواز االنتفاع بشعر امليتة ألنه             

  .طاهر مطلقا من مأكول اللحم وبالتايل جواز ما صنع منه 
ى رسـول   ( ديث  ـ جلود السباع بأنواعها منهي عنها وعن لبسها حل        2

   وصححه األلباين دأخرجه أبو داو) اهللا عن لبس جلود السباع 
ولعل احلكمة يف حترميها ملا فيها من الكربياء واخليالء وألن فيهـا تـشبها              

  .باجلبابرة وأا زي أهل الترف واإلسراف  
ـ ما ال حيل بالذكاة كالكلب واخلرتير وغريمها ففي طهارتـه خـالف             3

من اتقى الشبهات فقـد اسـتربأ لدينـه    ( �  عمالً بقوله واألوىل تركه
  56 ) كدع ما يريبك إىل ماال يريب ( �وقوله )وعرضه 

فيباح لبسها إن كانت مـأخوذة مـن        ,ـ املالبس املصنوعة من اجللد      4
حيوان مأكولٍ مذكى أو من جلد حيوان ميت مدبوغ  على أن يكون هذا              

  . الذكاة  هامليت مما تبيح
لصناعية اليت تشابه أشكال وألوان جلود الـسباع فـاألوىل          ـ اجللود ا  5

للمسلمة تركه حىت ال تتهم ممن ال يعلم حقيقتها وأا ليست من جلـود              
  .السباع املنهي عن لبسها 

  

                                           
    860 ص3ذكره الشيخ ابن باز رمحه اهللا يف الفتاوى اجلامعة للمرأة املسلمة ج)56(
     857 ص3ذكره الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا يف الفتاوى اجلامعة للمرأة املسلمة ج)57(
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  � التجمل مبالبس حتمل كتابات إجنليزية  �

الواجب السؤال عن معىن هذه الكلمات واحلروف ألا قد تكون دالـةً            
وال جيوز لبس ما فيه كتابة إجنليزية ممـا         , سد هادم لألخالق    على معىن فا  

ليس بعريب إال بعد التأكد من نزاهة هذه الكتابة وأنه ليس فيها مـا خيـل                
بالشرف وليس فيها تعظيم للكفار كالالعبني والفنانني واملبـدعني الـذين         
أبدعوا شيئا مل يسبقهم عليه أحد أو ما أشبه ذلك فإن كان فيـه تعظـيم                

  وإذا كان يشتمل على معان سافلة, كفار فإن هذا حرام وال جيوز لل
    57هابطة فكذلك ال جيوز وجيب السؤال عن معناها قبل لبس الثوب 

  

   � التجمل بالفتحات أسفل الثوب  �
الصحيح أنه ال جيوز للمرأة أن جتعل فتحات يف أسفل ثوا تبـدوا منـها               

وال يبدين زينتهن   ( وقد قال تعاىل    سيقاا أو بعضها ألن املرأة كلها عورة        
  .. اآلية ) إال ما ظهر منها 

    58فقد ى اهللا جل وعال أن تبدي شيئا من زينتها إال حملارمها
  

   � التجمل باملالبس الشفافة   �
لألسف الشديد ظهر وبشكل ملحوظ جتمل بعض نسائنا بلبس الـشفاف           

فراح واملناسبات اخلاصة   من الباليز والثياب والفساتني وخاصة يف ليايل األ       
وأقف عاجزا عن وصف ما وصل إليه بعض نسائنا من  مـشاهد حمزنـة               

فال جيوز للمرأة لبس املالبس الشفافة اليت ال        ( مؤسفة من التربج والسفور     

                                           
 
 106 ص11ج19771فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء ) 58(
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ومن فعلت ذلك فهي من الكاسيات العاريـات الـاليت          , تستر ما ورائها    
  .حيها  أن ال يدخلن اجلنة وال جيدن ر�أخرب النيب 

هذه جمموعة من أدوات الزينة والتجميل استعرضتها خـالل األوراق          
املاضية دون احلديث عن اللباس وموديالته اليت التنتهي فلعـل اهللا أن            
ييسر هلا كتابا آخر ومجعا مماثل وهو من األمهية مبكـان وأنـه جيـب               
احلديث عن مثل هذه املواضيع اهلامة يف حياة فئة كرمية وشرحية هامـة             

الفتاة حني جتلس جملساً أو حتضر      من جمتمعنا املسلم ذلك أن  املرأة أو         
مناسبة كم حتمل نفساً هلا حساسية شفافة ترى النظرات ترمقها عـن            

  عد فترصد أعني بنات جنسها ما يقولون يف مالبسها وزينتهارب وبقُ
  واملقولة الشائعة ) كن مجيالً ترى الوجود مجيالً : ( استجابة لدعوة 

وهلذا نؤمن حباجة الفتـاة     )  كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس         (
 ء الذي تـراه أفخـر األزيـا       للزينة منذ صغرها فهو إرضاء ألنوثتها     

  . ..وأحدثها
تصرفات وادعاءات ال   ر نرفعه بل نغلفه ب    شعا) حنن قوم ال خنطئ أبداً      ( 

تنـا  ت على مشاهد خاطئة يف زينة نسائنا وفتاي       لماذا السكو فحقيقة هلا   
للتجمل التمادي يف انتشارها سهل حبهن .  

مجال زائف يفرض حياة قسرية وأمثانـاً باهظـة         ) أصول اإلتيكيت   ( 
خترج بعيون كحلية وخدود وردية وشـفاه        املرأة و الفتاة لئن      دعت  

  .حياءها وأنوثتها بيديها ياقوتية وثغور لؤلؤية ولباس قشيب قد ذحبت 
  … قارئة أوراقي 
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املرأة فقاعات كاذبة وشرارات نارية حترق مشاعر       ) كيت  أصول اإلتي ( 
قد خسرت أكرب بنـد يف فـاتورة مجاهلـا       . وفطرا وتعاليمها املضيئة    

بأسئلة حزينة من املرأة ولن ننتظر ذلك اليوم الذي تصفعنا به . احلقيقي 
  .جراء السكوت على األخطاء 

 مل ختلق ملخاطبة    على هامش احلياة ولكن كذلك    املرأة  مل ختلق   .. ( نعم  
  ).الرجال والعمل معهم بأمجل زينة 

 سنة  28عارضة األزياء الفرنسية الشابة البالغة من العمر        ) .. فابيان  ( 
بعد إسالمها وفرارها من جحيم عامل األزياء والفراء ودنيا املوضـات           

مهمتـه  ) صنم متحـرك    ( إن بيوت األزياء جعلت مين جمرد       : قالت  
قول ، عشت أجتول يف العامل عارضـة ألحـدث          العبث بالقلوب والع  

خطوط املوضة مل أشعر جبمال األزياء المتهان النظرات يل واحترامها ملا           
  ؟؟!!.أرتدي كم كنت سافلة حمرومة 

حديثها واعترافها وهي من هي يف عامل األزيـاء         .. تأملي أخيت الكرمية    
 أجل مـاذا    واملوضات ما مهومها ؟ وفيم أحزاا ؟ ودموعها الغالية من         

ذرفتها ؟ أسلمت فكانت ذات أجنحة حلقت ا إىل أجواء الـسعادة            
  .بعد أن عاشت حبيسة اهلموم والغموم . واحلياة اهلنيئة 

 جيعـل   حال الفتاة يف زينتها عند األجانب عرب األسواق واملنتزهات        إن  
 مشاهد خميفة مل تبـق       املؤمنة وكسر قلوبنا أثر الدمع على ورقي ظاهراً      

كيف ال . أحدها ) فابيان  ( اف  إال وعربت عن حزا كان اعتر     جارحة  
 ما بـني األعمـدة       عرب االت والفضائيات هن    للمرأة  واملثل األعلى   
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املخصصة واملقابالت املطولة الاليت بعـن أعراضـهن بـثمن خبـس            
قد محلن دعايات جمانية لبيوت األزياء العامليـة        ) بالنجوم  ( ويصفون  
وللتمـادي احملـزن يف أدوات    ت اسم األناقة والشياكة     وكتالوجاا حت 
ا غائرة يف جبني احلجاب اإلسالمي  و لك أن           جروح التجميل شاهدنا 

 ومن املسئول ؟ ومـا ايـة هـذا          مىت ؟ وكيف كان ذلك ؟     تتسأيل  
 اسلئة صرحية واجب علينا كـدعاة حنمـل املـسؤولية أن              التمادي؟

   :كحصل ذلفقد , نذكرها بشفافية تامة  
اونت الفتاة ومحلت عباءا على ساعديها أو كتفها ألا         يوم أن   � 

تعيق احلركة يوم أن لبست الفتاة غطاء شفافاً أو نقابـاً لعـدم رؤيـة          
  .الطريق 

يوم أن ارتدت الفتاة آخر موديالت العباءة جلمال املنظر وأصول           �
 .الشياكة

حـد اجلـانبني    يوم أن وضعت الفتاة التنور الضيقة بفتحة على أ         �
 .يتصيد عورا شباب فارغون 

يوم أن طرزت عباءا القصرية خبيوط سوداء يف أطرافها حتمل أول           �
يزية بلون ذهيب حباً يف كل جديد       وباللغة اإلجنل  ) M( حرف من امسها    

 .يوم أن تفننت الفتاة يف نقاا على أشكال خمتلفة � 

 .قليداً للفضائيات ت) التريكو ( يوم أن شاركت الفتاة يف لبس �
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و )االسترتش  ( و  ) اجليرت  ( و  ) البنطلون  ( يوم أن قلدت الفتاة بلبس      
 قد حـدد جـسمها جهـالً         كما سبق    )امليين جيب وامليكروجيب    ( 

 .باحلالل واحلرام 

يوم أن خرجت الفتاة بثوب قصري أظهر قدميها على كعـب لـه              �
 .صوت مسموع تساير رفقتها السيئة 

 حبجة رقة العباءة وشفافيتها ) ب الكا( ت الفتاة يف لبس يوم أن أحل �

 أن أظهرت الفتاة يديها دون لبس القفازين فتنة للباعة وهـي            يوم �
  .اخلاسرة 

جروح يف جبني احلجاب حتاكي رجالً نزع أسـفل         … أخيت املباركة   
  حذائه واكتفى بأعاله كيف يتقي األشواك واألوساخ ؟

املـرأة   لتخرج   ه يف خمططاته ومؤامرات   جروح رمبا حققت اهلدف الغريب    
متمايلـة  .. كاشفة الساق   .. ناشرة الشعر   .. سافرة الوجه   .. املسلمة  
تلفت األنظار وتثري الفتنة قـد اسـتجابت        .. متزنة متعطرة   .. املشية  

وبكل سهولة لتقسيط احلجاب لتعيش التبذل املمقوت وتصيد األعني         
  ..اخلائنة 

 لبس   يف هذه املستقيمة وقد أحسنت   ..  مجيل   كم هو .. قارئيت الكرمية   
 هلا  أن يكون فضفاضاً قد زينته بلبس اجلوارب والقفازين فأكن        بحجاا  

قـد صـمدت أمـام      . اجلميع االحترام والتقدير واإلكبار واإلجالل      
اهلجمات الشرسة لرتع احلجاب كالطود الشامخ حتفظ كيان اتمـع          



 44

ل النقاش أو املساومة على احلجـاب        تقب  ال  فهي  واالحنراف االيارمن  
  . وعنوان الطهر والنقاء املرأة فخر 

  :مث احكمي .. مثالني  يف اخلتام تأملي يا رعاك اهللا 
خترج للسوق واضعة عباءا على كتفها قد لفت طرحتـها           ) امرأة( 

نقـاب  املطرزة على رأسها ، قد شكتها بالدبابيس فبدا شكل جسمها ب          
أمجـل  طار فريد تفاخر من حوهلـا يف         زاهي وإ  تعلوه نظارة ذات لون   

أن يراها  يف  أحل عليها   )  ماكر   لذئب بشري ( موديل تقع فريسة سهلة     
ليذحبها يف عفتها بـسكني     وحصل  بعد مقدمات وهدايا ، فكان ذلك       

  .ذل احلياة بسبب حجاب املوديل  ووحدها فقط الغدر واخليانة لتعيش
ملوضة ، فتمانع وتعارض بشدة     تدعوها صديقتها إىل حجاب ا     ) امرأة( 

فتصفها بالرجعية فال تبايل فيكون احلوار بينها وصديقتها ملاذا ؟ وألي           
. تساؤالت تدور يف ذهن صديقتها      . شيء ؟ وما السبب ؟ وما الدافع        

يف البخاري أن ابن عباس قال لعطاء بن أيب         : فأجابتها اللؤلؤة املكنونة    
هذه املرأة  : نة ؟ فقلت بلى ، قال       أال أريك امرأة من أهل اجل     : ( رباح  

إين أصرع ، وإين أتكـشف ،       :   فقالت ����أتت رسول اهللا    . السوداء  
إن شئت صربت ولك اجلنة وإن شـئت        : ( قال  . فادع اهللا تعاىل يل     

بـل أصـرب فـادع اهللا يل أن ال          : فقالت  ) . دعوت اهللا أن يعافيك     
  .أتكشف فدعا هلا 

  … قالت امللتزمة لصديقتها 
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بيضاء القلب تثرب على املرض وإن       امرأة سوداء لكن بيضاء املبدأ       ههذ
كان صرعاً يتخبطها لكنها ال تستطيع الصرب على خدش احلياء وجرح           

ذلك خارج عن إرادا وهـو التكـشف  سـوداء           العفاف وإن كان    
  تستحق وبكل جدارة أن تكون من أهل اجلنة 

ت أبرد من الـثلج     مثاالن كان احلجاب اإلسالمي على نفوس الصاحلا      
وألذ من العسل فاحلجاب كالصدفة ال حيجب اللؤلؤة املكنونة فـوراء           

  .احلجاب السمو واالستقرار 
 حبجاا صفعت دعاة التحرر ، بتمسكها والتزامها قد         إن املرأة املسلمة    

عضت على حيائها وعفافها بالنواجذ فهي القلعة الشاخمة أمام طوفـان           
  القاتل التربج ورجته 

  
 


