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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور        إنَّ احلمد هللا،  

أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضلَّ له ومن يـضلل        
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد              

  :مث أما بعد. أن حممدا عبده ورسوله
خصوصيات املرأة اهتمامها الـشديد مبظهرهـا       فإن من أدق    

قـال  . وهندامها وزينتها، ونشأا على ذلك منذ نعومة أظفارهـا        
 ومن ينشأُ ِفي الِْحلْيِة وهو ِفـي الِْخـصاِم غَيـر مـِبنيٍ            أَ: تعاىل

  ].١٨: الزخرف[
إال أنه يتأتى على املرأة والفتاة املسلمة أن تتحـرى وتبحـث            

ن حكم كل ما يتعلَّق جبانب اللباس والزينة قبل أن تقْـِدم         وتسأل ع 
عليه خاصة يف الوقت احلاضر الذي شاعت فيه املنكرات، وراجت          
الفنت، وتأجج سعري املوضة يف األزياء وتسرحيات الـشعر، وأدوات        
التجميل واإلكسسوارات، وحنو ذلك من املـصطلحات النـسائية         

  !احلديثة
 سيحاسبنا وسيسألنا عن مجيع أعمالنا يف   ألن اهللا سبحانه وتعاىل   

دم يوم القيامة من عند     ال تزول قدما ابن آ    «: هذه احلياة، قال    
عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فـيم        : ربه حىت يسأل عن مخس    

أباله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمـل فيمـا      
  ].أخرجه الترمذي وحسنه األلباين [»علم
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  :بد من مراعاة ما يلي لذلك ال
  : البعد عن اإلسراف: أوالً

: من الضوابط الرئيسة اليت جيب أن نـسري عليهـا يف حياتنـا         
االعتدال، وعدم اإلسراف يف مجيع مظاهر احلياة خاصـة اللبـاس           

  !والزينة
من افتتان الكثري منا بشراء     !! وبنظرة سريعة لواقعنا نرى عجبا    

ة باهظة الثمن حىت أصبح ديدن الكثري       املالبس ذات املاركات العاملي   
. منا متابعة اجلديد، وشراء املزيد من تلك املاركات بأي مثن كـان           

ويالزم اإلسراف يف اللباس إسرافًا يف الزينة حىت راجت سلع باعـة      
الذهب، واوهرات، والساعات واإلكسسوارات وغريهـا مـن        

  !.الكماليات بشكل مل يسبق له مثيل
ولكل !  يناسبه – خاصا   –ص لكل لباس حليا     بل منا من ختص   

حىت !  مناسبة يتيمة ترتديه فيها مث ال تعود إليه أبدا      – جديد   –لباس  
فهالَّ تذكرت أخيت   ! ضاقت خزائن املالبس والزينة ذرعا مبحتوياا     

  !أننا يف هذه الدنيا على جناح سفر... احلبيبة
 عهد إلينا     إن رسول اهللا  :  بكى وقال  ملَّا اختصر سلمان    

عهدا فتركنا ما عهد إلينا، أن يكون بلغة أحدنا من الـدنيا كـزاد         
نظرنا فيما ترك فإذا قيمة     : - أي راوي احلديث     –مث قال   . الراكب

رواه أمحد  . [ما ترك بضعة وعشرون درمهًا أو بضعة وثالثون درمهًا        
  ].٥/٤٣٨يف مسنده 

! ن متاع؟ ؟ وكم سنترك وراءنا م    فليت شعري أين حنن منه      
أن ... أال تذكرت يا أخيـة    ! وإىل مىت وحنن نغط يف سبات الغفلة؟      
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هذا املال أمانة يف أعناقنا سنسأل عنه يوم القيامة، يـوم احلـسرة             
  .والندامة

رمحـه  ) عبد العزيز بن باز (– مساحة اإلمام الشيخ     –وملا سئل   
 عن  هل صحيح أن اإلنسان يحاسب يوم القيامة      : اهللا السؤال التايل  

  الثوب الذي يلبسه؟
نعم يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفـيم         «: أجاب رمحه اهللا  

  ].١٦٤فتاوى املرأة ص[. »جاء يف احلديث الشريفأنفقه، كما 
:/ - حفظـه اهللا     –وقال فضيلة الشيخ الدكتور صاحل الفوزان       

من رزقه اهللا ماالً حالالً؛ فقد أنعم اهللا عليه نعمـة جيـب عليـه        «
لك بالتصدق منها، واألكل واللبس من غري سرف وال         رها، وذ كش

خميلة، وما تفعله بعض النساء من املغـاالة يف اشـتراء األقمـشة،             
واإلكثار منها من غري حاجة؛ إال جمرد املباهاة ومسايرة معـارض            

اف والتبذير املنهي عنـه     األقمشة يف دعاياا؛ كل ذلك من اإلسر      
 االعتدال يف ذلك، واالبتعـاد  وإضاعة املال، والواجب على املسلمة  

. عن التربج واملبالغة يف التجمل خصوصا عند اخلروج من بيـون          
  ].٣/٩٠١الفتاوى اجلامعة للمرأة املسلمة [

 قبل أن تتخذي قرارك بشراء املزيد       – أخيت الغالية    –وتذكري  
: مما خف محله وثقل سعره، من اللباس والزينة؛ تذكري قولـه            

تواضعا هللا وهو يقدر عليه دعاه اهللا يوم القيامة         من ترك اللباس    «
. »على رءوس اخلالئق حىت خييره من أي حلل اإلميان شاء يلبسها    

  ].أخرجه الترمذي وحسنه األلباين[
ولنجاهد أنفـسنا يف تـرك     . فلنحاسب أنفسنا قبل أن حناسب    
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ل كل  االنسياق وراء ملذَّات الدنيا الفانية بعدم ترك العنان هلا يف ني          
  .ما تريد

يا معشر النساء تصدقن    «: ولنتذكر دائما حديث الرسول     
أخرجـه  . [»ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة        

  ].أمحد وصححه األلباين
  : عدم التشبه: ثانيا

هذا العنصر ال يقل أمهية عن الـسابق إن مل يتفاضـل عليـه،       
هم وباطنهم وهو حمرم    ويقصد به عدم تقليد وحماكاة الغري يف ظاهر       

أخرجه أبـو داود    . [»من تشبه بقوم فهو منهم    «: لعموم قوله   
  ].وصححه األلباين

  :وهو على قسمني
  . تشبه بغري املسلمني-١
  . تشبه بالرجال-٢

من مظاهر تشبه النساء بغري املسلمني يف جانب اللبـاس الـيت            
بات مـن   ابتليت ا األمة؛ ما ظهر اآلونة األخري بني بعض الـشا          

ارتداٍء للون األمحر من املالبس، إىل جانب محل وتبـادل الـورود            
 عيد القس فالنتني    -احتفاالً بعيد احلب،    )  فرباير ١٤(احلمراء يوم   

وهو احتفال حمرم مجلةً وتفصيالً؛ ألنه تشبه بأعياد الكفار، وقد   !! -
صور املخالفات اليت قـد     ) ابن تيمية رمحه اهللا   (وضح شيخ اإلسالم    

ال «: ع فيها املسلمون فيما يتعلق بأعياد الكفار فقال رمحـه اهللا          يق
 بأعيادهم ال مـن    حيل للمسلمني أن يتشبهوا م يف شيء مما خيتص        

طعام وال لباس وال اغتسال وال إيقاد نريان وال تبطيل عـادة مـن              
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معيشة أو عبادة أو غري ذلك وال حيل فعل وليمة وال اإلهـداء وال              
به على ذلك ألجل ذلـك وال متكـني الـصبيان           البيع مبا يستعان    

ـ ). وحنوهم من اللعب الذي يف األعياد وال إظهـار الزينـة     . اهـ
  ].٢٥/٣٢٩جمموع الفتاوى [

بصفة عامة ينبغي لنا أن نعتز بـديننا، ونـستقل بشخـصياتنا       
اإلسالمية قلبا وقالبا، فال نتبع خطوات غري املـسلمني املتعثـرة يف            

يقول فضيلة الشيخ حممد بن     . ت االت الشاشات، أو على صفحا   
صاحل بن عثيمني رمحه اهللا حمذرا من االنسياق وراء جمالت األزيـاء     

وهذه االت اليت تعرض األزياء جيب أن ينظر فيها فما       ) البوردات(
كل زي يكون حالالً، قد يكون هذا الزي متضمنا لظهور العـورة       

لزي من مالبس الكفـار     إما لضيقه أو لغري ذلك، وقد يكون هذا ا        
مـن  «: اليت خيتصون ا، والتشبه بالكفار حمرم لقول رسول اهللا      

 فالذي أنصح به إخواننا املـسلمني عامـة         »تشبه بقوم فهو منهم   
ونساء املسلمني خاصة أن يتجننب هذه األزياء ألن منها ما يكـون            

 مث  .تشبها بغري املسلمني ومنها ما يكون مشتمالً على ظهور العورة         
إن تطلع النساء إىل كل زي جديد يستلزم يف الغالـب أن تنتقـل              
  عاداتنا اليت منعها ديننا إىل عـادات أخـرى متلقـاة مـن غـري               

  ].٣/٨٦١الفتاوى اجلامعة للمرأة املسلمة . [اهـ. »املسلمني
أما عن مظاهر التشبه بغري املسلمات يف الزينة فمنها على سبيل * 

  :املثال
يف اليد اليمىن مث االنتقال بـه إىل        ) الدبلة(بة   لبس خامت اخلط   -أ

وهو يف األصل عادة قدمية عند النصارى       . اليد اليسرى ليلة الزفاف   
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حيث كان العروس يضع اخلامت على رأس إام العروس اليـسرى           
: باسم اآلب مث ينقله واضعا له على رأس السبابة ويقـول          : ويقول

وباسـم روح   : يقـول وباسم االبن مث يضعه على رأس الوسطى و       
  !!وعندما يقول آمني يضعه أخريا يف البنصر حيث يستقر. القدس

وعن سبب وضعه يف اليد اليسرى يقال أنه يوجد عرق يف هذا            
لالستزادة يراجع كتيـب آداب     !!! [اإلصبع متصل مباشرة بالقلب   

  ].١٢٣الزفاف للشيخ األلباين رمحه اهللا ص
 العادة السيئة اليت ليس هلا      متسك كثري منا ذه   : ومما يؤسف له  

أصل يف اإلسالم، بل إا من صميم اعتقادات النصارى الباطلة كما           
  .تقدم

أنا ال أقصد هذه االعتقادات الفاسدة والعياذ       : وقد تقول قائلة  
  .باهللا، إمنا هي جمرد عادة اجتماعية ال أكثر

هل يف الكتاب أو السنة ما ينص على مشروعية لبس      : فأقول هلا 
 رضوان اهللا   – وبناته والصحابيات    بلة؟ هل فَعلَته نساء النيب      الد

  ؟-تعاىل عليهن أمجعني 
مث أليس الوالء والرباء جزء من اعتقاد أهل السنة واجلماعـة؟           

: ألسنا مطالبني مبخالفة غري املسلمني يف منهاج حياتنا؟ قال تعـاىل          
ِخذُوا الْ      يتوا لَا تنَآم ا الَِّذينها أَي      مهـضعـاَء بِليى أَوارصالنو ودهي

              مـِدي الْقَـوهلَا ي ِإنَّ اللَّه مهِمن هفَِإن كُمِمن ملَّهوتي نمٍض وعاُء بِليأَو
الظَّاِلِمني] ٥١: املائدة.[  

وملَّا كانت هذه العادة االجتماعية ليس هلا أصالً شرعيا إمنا هي           
  .ة دخيلة مكتسبة من عادات غري املسلمنييف احلقيقة عاد
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  إذن ال يصح أن تنسب إلينا، وال جيوز لنا أن نتمـسك ـا؛              
؛ ولقولـه عليـه الـصالة       »من تشبه بقوم فهو منهم    «: لقوله  

ـ    «: والسالم اليهود وال ليس منا من تشبه بغرينـا، ال تـشبهوا ب
  ].باينأخرجه الترمذي وحسنه األل[.  احلديث»...بالنصارى

ويف ذلك قال فضيلة العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثـيمني   
لبس الدبلة للرجال أو النساء من األمور املبتدعة ورمبـا    «: رمحه اهللا 

 ألن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة       تكون من األمور احملرمة؛ ذلك    
سبب لبقاء املودة بني الزوج والزوجة وهلذا يذكر لنا أن بعـضهم            

بلته اسم زوجته وتكتب على دبلتها اسـم زوجهـا          يكتب على د  
وكأما يريدان دوام العالقة بينهما وهذا نوع من الشرك؛ ألمـا           
اعتقدا سببا مل جيعله اهللا سببا ال قدرا وال شرعا، فما عالقة هـذه              

وكم من زوجني بينهما دبلة ومها يف شـقاء         . الدبلة باملودة أو احملبة   
لعقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغـري       فهي ذه ا  . وعناء وتعب 

هذه العقيدة تشبه بغري املسلمني؛ ألن هذه الدبلـة متلقـاة مـن             
النصارى، وعلى هذا فالواجب على املؤمن أن يبتعد عن كل شيء           

  ].٤/٢٥٠فتاوى إسالمية [» خيل بدبنه
:  قص وتصفيف الشعر على هيئة شعور النساء الكـافرات         -٢

قص الشعر وهو حمل اجتـهاد بـني        : بيننامن األمور اليت تفشت     
  .العلماء إال أم أمجعوا على حترميه إذا كانت بقصد التشبه

ال «: - حفظه اهللا    –قال فضيلة الشيخ الدكتور صاحل الفوزان       
جيوز للمرأة أن تقص شعر رأسها من اخللف، وتترك جوانبه أطول؛           

فيه أيضا  ه وعبث بشعرها الذي هو من مجاهلا، و       يألن هذا فيه تشو   
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تشبه بالكافرات، وكذا قصه على أشكال خمتلفة وبأمساء كافرات أو      
، أو  )األسد(اسم المرأة كافرة، أو قصة      ) ديانا(حيوانات؛ كقصة   

؛ ألنه حيرم التشبه بالكفار والتشبه باحليوانات؛ ِلما يف ذلك          )الفأر(
أة املـسلمة  فتاوى املر. [»من العبث بشعر املرأة الذي هو من مجاهلا  

٢/٥١٧.[  
من األمور اليت بدأت تسري يف اتمـع        :  الصبغة وامليش  -٣

واملشروع يف هذا الباب    . النسائي صبغ الشعر بعدة أشكال وألوان     
 الـشيب وال    غيروا«: تغيري الشيب بصبغه بغري السواد؛ لقوله       

، ]أخرجه أمحد وصححه األلبـاين    [. »تشبهوا باليهود والنصارى  
أخرجـه أمحـد    [»غريوا الشيب وال تقربوه السواد  «: وقوله  

  ].وصححه األلباين
أما حاالت صبغ الشعر للزينة فقد بين حكمها الشرعي فضيلة          

:  يف الفتـوى التاليـة     -حفظه اهللا -الشيخ الدكتور صاحل الفوزان     
الشيب يستحب صبغه بغري السواد من احلناء والومسـة والكـتم           (

غـريوا هـذا    «: سواد، فال جيوز؛ لقوله     والصنوة، أما صبغه بال   
  .، وهذا عام للرجال والنساء»الشيب وجنبوه السواد

أما غري الشيب، فيبقى على وضعه وخلقته وال يغـري، إال إذا             
كان لونه مشوها، فإنه يصبغ مبا يزيل تشوهه إىل اللون املناسب، أما     

عته؛ ألنه ال الشعر الطبيعي الذي ليس فيه تشويه، فإنه يترك على طبي       
وإذا كان صبغه على شكل فيه تـشبه بالكـافرات          . داعي لتغيريه 

والعادات املستوردة، فال شك يف حترميه سواء كان صـبغه علـى            
فتـاوى  ). [شكل واحد أو على أشكال، وهو ما يسمى بالتمييش        
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  ].بتصرف يسري. ٢/٥٢٠املرأة املسلمة 
وساط كـثري  لقد شاع بني أ :  إطالة األظافر ووضع املناكري    -٤

من النسوة إطالة أظافر اليدين وطالؤها باألصـباغ امللونـة ذات           
  ).املناكري(اجلرم، وهي ما تسمى بـ 

قال فضيلة الشيخ   : وقد أفىت بعض أهل العلم بعدم مشروعيتها      
تطويل األظافر خالف الـسنة،     : حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللا     

اخلتـان،  : مخـس الفطـرة  «:  أنـه قـال   وقد ثبت عن النيب     
وال . »واالستحداد، وقص الشارب، ونتف اإلبط، وقلم األظافر      

:  قـال  جيوز أن تترك أكثر من أربعني ليلة ِلما ثبت عن أنـس             
 يف قص الشارب وقلم الظفـر ونتـف         وقَّت لنا رسول اهللا     «

؛ »اإلبط وحلق العانة أالَّ نترك شيئًا من ذلك أكثر من أربعني ليلة           
  . فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة تطويلهاوألن

 فتركها أوىل وجتب إزالتها عند الوضوء؛ ألـا         »املناكري«أما  
  ].١/٢٤٢فتاوى املرأة املسلمة . [متنع وصول املاء إىل الظفر

  مظاهر تشبه النساء بالرجال
ارتداء : من األمور احملرمة على النساء   :  لبس مالبس الرجال   -١

كالثوب ( هيئتها على شكل هيئة لباس الرجال        أية مالبس تكون يف   
  ).مثالً

: - حفظـه اهللا     –قال فضيلة الشيخ الدكتور صاحل الفوزان       * 
 جيب أن يكون لباس املرأة ال يشبه لباس الرجال، فقد لَعن النيب             

املتشبهات من النساء بالرجال، ولَعن املترجالت من النساء وتشبهها         
نوعا، وصفةً، يف عـرف     (ا خيتص به    أن تلبس م  : بالرجل يف لباسه  
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  )].٣/٨٤٨(الفتاوى اجلامعة للمرأة املسلمة ). [كل جمتمع حبسبه
من الفنت اليت ابتِلينا ا يف السنوات األخرية        :  لبس البنطال  -٢

  .يف األوساط النسائية) البنطلون(انتشار لبس البنطال 
ـ          ى وهذا اللباس غريب على شخصية املرأة املسلمة، باعث عل

  !ترك حياءها الذي هو سر مجال األنثى
وقد أفىت أهل العلم يف حكم البنطال عدة فتاوى منـها علـى             

  :سبيل املثال ما يلي
: - حفظه اهللا    –فتوى فضيلة الشيخ الدكتور صاحل الفوزان       * 

ال جيوز للمرأة أن تلبس ما فيه تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات،            «
يبين تقـاطيع    الذي   –لباس الضيق   وكذلك ال جيوز هلا أن تلبس ال      

، والبناطيل فيها كل هذه احملاذير؛ فـال        -بدا ويسبب االفتتان ا     
  ].١/٤٣٨فتاوى املرأة املسلمة [. »جيوز هلا لبسها

ويف فتوى لفضيلة العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثـيمني           * 
فقـال  رمحه اهللا حول املوضوع بين أمرا قد جيهله كثري من النساء            

حىت وإن كان واسعا فضفاضا؛ ألن متيز ِرجل عن ِرجل        «: رمحه اهللا 
يكون به شيء من عدم الستر، مث يخشى أن يكون ذلك أيضا من              

انظـر  . [»من ألبسة الرجـال ) البنطال(تشبه النساء بالرجال؛ ألن  
  ].٣/٨٥٢» الفتاوى اجلامعة للمرأة املسلمة«تفصيل الفتوى بـ 

فإذا كان لـبس البنطـال ال   !  يبقى جمال للتفكري  بعد ذلك هل  
             ا فِلـما فـضفاضجيوز بأي حال من األحوال حىت وإن كان واسع

وماذا جنت البسته   ! وِلم التقاعس عن تركه؟   ! اإلصرار على لبسه؟  
وزر لبسها له، ووزر كل عني تنظـر        ! أكثر من األوزار املتالحقة؟   
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  !.!إليها، ووزر كل مسلمة قلَّدا بلبسه
  مظاهر التشبه بالرجال يف الزينة

  :قص الشعر على هيئة الرجل
يف ِخضم اللَّهث خلف تيارات املوضة الوافدة من غري املسلمني،     
لوحظ قيام بعض الفتيات لألسف الشديد بقص شعورهن على هيئة         

  )!!الولد(شعر الرجل، أو ما تسمى بقصة 
لرجـال كمـا ورد يف   وهي قصة حمرمة؛ ِلما فيها من التشبه با     

الفتوى التالية لفضيلة العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه           
قص شعر املرأة لرأسها إن قصته حىت يكون كهيئة رأس الرجل           : اهللا

 لعن املتـشبهات    فإن ذلك حرام ومن كبائر الذنوب؛ ألن النيب         
 فإن  وأما إذا كان قصه ال يصل إىل هذا احلد،        . من النساء بالرجال  

فيه خالفًا بني أهل العلم، واملشهور من مذهب اإلمام أمحـد أنـه             
مكروه، فيكره هلا أن تقص شيئًا من شعر رأسها سواء من املقدمـة         
أو املؤخرة ما مل يصل إىل حد يكون مماثالً لرأس الرجـل فيكـون           
حراما، وكذلك إذا قصته على وجه يشبه رءوس الكافرات فإنـه           

فتاوى املـرأة    [»من تشبه بقوم فهو منهم    «:  حرام؛ لقوله النيب  
ومن املشاهد أن من ترتدي لباس الرجل وتقص        ]. ٢/٥١٣املسلمة  

شعرها على هيئة شعره، جندها بقصد أو بغـري قـصد تتـصرف             
ومنشؤ الـسلوكيات   )! يف حديثها، ومشيتها وحركاا   (كالرجل  

  !.املنحرفة اليت قد تظهر بني بعض الفتيات من هاهنا
األخت املسلمة من هذه األمور اليت جتر عليها اللعنـة           تحذرفل

  .- عز وجل –واإلبعاد من رمحة اهللا 
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  : جمانبة احملرمات: ثالثًا
البعد عن كـل   : من اجلوانب املهمة جدا يف لباس املرأة وزينتها       

وهـو علـى    . ما حرمه الدين اإلسالمي احلنيف يف اللباس والزينة       
  :قسمني
  :لبسهما حيرم : أوالً

ويقصد بذوات األرواح كل    :  لبس صور ذوات األرواح    -١
وهو من املنكرات اليت استهانت ـا  . ذي روح من إنسان وحيوان  

كثري من املسلمات حىت تفشت يف اتمع، ويكفي يف التحذير من           
. »ال تدخل املالئكة بيتا فيه كلـب وال صـورة  «: ذلك قوله  

  ].متفق عليه[
ا كان جمسما منها وما كان غري ذلـك         وحكم الصور يشمل م   

كما أشار إليه فضيلة العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه            
من نسب إلينا أن احملرمة من الصور هـي         «: اهللا يف الفتوى التالية   

اسمة وغري ذلك غري حرام فقد كذب علينا، وحنن نرى أنه ال            
اس الـصغار، أو مـن   جيوز لبس ما فيه صورة، سواء كان من لب     

 ما  اللباس الكبار، وأنه ال جيوز اقتناء الصور للذكرى أو غريها إ          
. » مثـل التابعيـة، والرخـصة      ورة أو احلاجة إليه،   ردعت الض 

  ]. باختصار٣/٨٥٩الفتاوى اجلامعة للمرأة املسلمة [
 إن  –ومما ال بد من اإلشارة إليه أن كثريا من مالبس األطفال            

 اشتملت على صور ذوات األرواح؛ حىت أن         قد –مل تكن معظمها    
األم لتحتار عند شراء مالبس أطفاهلا لكثرة انتـشار صـور ذوات           

ولعلَّ السبب الذي يدفع التجار إىل تـرويج        . األرواح يف األسواق  
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فلو أن كل   !! هذه السلع اإلقبال الشديد الذي تالقيه من ِقبل النساء        
 على صورة ذوات    مسلمة ضربت صفحا عن شراء أي لبس يشتمل       

 فهل يتوقـع مـن التجـار    – سواء هلا أو ألحد أبنائها –األرواح  
  !!.استمرارية العرض ملثل هذا النوع من الثياب احملرمة؟

 من أعظم الرزايا اليت مِنيـت ـا         : املالبس غري الساترة   -٢
تساهل كثري من النساء والفتيات املسلمات يف ارتداء األلبسة         : األمة

رة كاأللبسة اخلفيفة، اليت تصف اجلسم حجما ولونا، أو         غري السات 
القصرية، أو املفتوحة اليت تظهر بعض أجزائه، أو الضيقة اليت جتسد           

  .حجمه
ونظرة عابرة ألي متجر للمالبس النسائية تصف لنـا حجـم           

تاهللا إا لدمعة تتحجر ! املأساة اليت تعيشها األمة يف غربة الدين اليوم    
أهـذه الثيـاب    : يف مقلة كل غيور على الدين، لسان حاهلا يقول        

ومما يفتت القلب ويدميه    !! الفاضحة تليق حبفيدات عائشة وفاطمة؟    
سلمات على تلك األلبسة الفاضـحة، بـل        شدة إقبال كثري من امل    

فمن طويل مفتـوح حـىت   ! وافتخارهن بلبسها أمام النساء واحملارم   
الفخذين، إىل قصري حاسر عن الركبتني، إىل شفاف يصف كل ما           
وراءه من مفاتن، إىل ضيق يصف حجم األعضاء، وكأا جمردة عن           

! فخـذين إىل عاٍر يكشف الصدر، والظهر، والذراعني، وال      ! اللباس
فما الذي بقي بعدئٍذ ليـستر      ! بل من الثياب ما يكشف عن البطن      

  !.عن األنظار؟
تذكري دائمـا أنـك     ... أيتها اللؤلؤة املكنونة  .. أخيت احلبيبة 

العارية أو شـبه    -مستهدفة من ِقبل أعداء اإلسالم ذه التقليعات        
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ن ِعنـِد  حسدا ِم لألزياء ليخرجوك من صدفَتكم املصونة       -العارية
فُِسِهمأَن] ا هلم عليك    ]. ١٠٩: البقرةوال يغـب   ! فال تكوين عون

قوم معهم  : صنفان من أهل النار مل أرمها     «: عنك حديث النيب    
سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات         

سنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنـة     مميالت مائالت رءوسهن كأ   
. »ا وإن رحيها ليوجد من مـسرية كـذا وكـذا          وال جيدن رحيه  

قال فضيلة العالمة الشيخ حممد بن صـاحل بـن          ]. أخرجه مسلم [
 :معىن كون كاسيات عاريـات : قال أهل العلم  : عثيمني رمحه اهللا  

، وكان مـن    )أن يلبسن ثيابا ضيقة أو ثيابا شفافة أو ثيابا قصرية         (
لبسن ثيابا يصلن إىل     أن ي  -رضي اهللا عنهن  -هدي نساء الصحابة    

الكعب يف الرجل، وإىل مفصل الكف من الذراع يف اليـد، إال إذا             
خرجت إىل السوق فإم يلبسن ثوبا نازالً حتت ذلك وضافيا على           
الكف، أو جتعل يف الكف قفازين فإن من هدي نساء الصحابة لبس       

ال  للمرأة إذا أحرمت ال تلبس القفازين ولو       القفازين؛ لقول النيب    
أن لبس القفازين كان معلوما عن النساء يف ذلك الوقت ما احتيج            

الفتاوى اجلامعة للمرأة املـسلمة     [. »إىل النهي عنه يف حال اإلحرام     
٣/٨٥٥.[  

من أن عورة املرأة مع     : أما ما يشاع يف بعض األوساط النسائية      
املرأة من السرة إىل الركبة أسوة كحد عورة الرجل مع الرجل؛ فال            

  .يل عليه، وبالتايل ال اعتبار بهدل
ويلحق ذا الباب أيضا لبس البنات الصغريات ألبسة ضيقة، أو          

  .قصرية
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قال فضيلة العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه اهللا يف  
أرى أنه ال ينبغي لإلنسان أن يلبس ابنته هذا اللباس وهي        «: ذلك

ن عليها أمره، أمـا لـو       صغرية؛ ألا إذا اعتادته بقيت عليه وها      
.  يف كربهـا تعودت احلشمة من صغرها بقيت على تلك احلـال      

والذي أنصح به أخواتنا املسلمات أن يتركن لباس أهل اخلـارج    
من أعداء الدين وأن يعودن بنان على اللباس الـساتر وعلـى            

الفتاوى اجلامعة للمرأة املـسلمة      [.»احلياء، فإن احلياء من اإلميان    
  ].تصرف يسري ب٣/٨٥٦

لقـد  :  املالبس ذات الكتابة األجنبية أو الرسوم احملرمـة        -٣
ظهرت بشكل ملفت للنظر يف األسواق ألبسة تشتمل على رسـوم           

 أو  – مثالً   –وأشكال ليست من ديننا يف شيء، كأشكال الصلبان         
  .كتابات بلغات أجنبية قد تتضمن معاٍن فاسدة عقديا وخلقيا

: شيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه اهللا       قال فضيلة العالمة ال   
الواجب أن نسأل عن هذه الكلمات أو احلروف اليت كتبت بغـري            
اللغة العربية؛ ألا قد تكون دالة على معىن فاسد هادم لألخـالق،            
وال جيوز أن يلبس ما فيه كتابة اجنليزية أو غري اجنليزية ممـا لـيس               

ة هذه الكتابة وأنه لـيس      بعريب إال بعد أن يتأكد اإلنسان من نزاه       
فيها ما خيل بالشرف، وليس فيها تعظيم للكفار؛ ألن هذه الكتابات           

 –الالعبني، والفنانني، أو املبـدعني  (قد تكون تعظيما للكفار كـ   
فإن كان  ) الذين أبدعوا شيئًا مل يسبقهم عليه أحد أو ما أشبه ذلك          

ن يشتمل علـى  فيه تعظيم للكفار فإن هذا حرام وال جيوز، وإذا كا      
معاٍن سافلة هابطة فكذلك ال جيوز؛ هلذا البد أن يسأل عن معـىن             
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الفتاوى اجلامعة  [. »هذه الكلمات املكتوبة قبل أن يلبس هذا الثوب       
  ].٣/٨٥٧للمرأة املسلمة 

فلتحرصي أخيت املسلمة على معرفة معىن كل كلمة غري عربية          
 ألعداء اإلسـالم  كتبت على الثياب قبل شرائها؛ حىت ال ندع جماالً  

  .يف استغفالنا والنيل من كرامتنا
  : ما حيرم التزين به: ثانيا

  :ومن أمثلتها
  :  النمص-١

وهو األخذ من شعر احلاجبني، وهو من املنكرات اليت انتشرت          
بل إنـه مـن كبـائر       ... بني النساء والفتيات بشكل ملفت للنظر     

لعـن اهللا  «:  قـال الذنوب؛ لعموم حديث عبد اهللا بن مسعود      
الوامشات، واملستومشات واملتنمـصات، واملتفلجـات للحـسن       

 وهـو يف    املغريات خلق اهللا تعاىل، ما يل ال ألعن من لَعن النيب            
أخرجه [. »]٧: احلشر [ما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوهوكتاب اهللا  
حىت وإن كان النمص بغرض التجمل للـزوج، قـال          ]. البخاري

نتف حواجب املرأة ال جيـوز      : ابن عثيمني رمحه اهللا   فضيلة الشيخ   
 فاعله، فالنامصة هي اليت     وهو من النمص الذي لعن رسول اهللا        

تفعله بغريها واملتنصمة هي اليت تطلبه من غريها، وكذلك إذا فعلته           
. بنفسها، وهذا حرام وال جيوز واهللا له احلكمة فيما يقدره لعبـاده           

كل، ومنهم من سوى ذلك، واألمر      فمن الناس من يكون مجيل الش     
 والواجب على املرء أن يصرب وحيتسب       – عز وجل    –كله بيد اهللا    

. ، وال ينتهك حمارمه من أجل شهواته      - عز وجل    –األجر من اهللا    
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والذي أرى أا ال تأخذ منه شيئًا مطلقًا، اللهم إال إذا كان هنـاك              
 فيهـا   شيء من الشعر خارجا عن نطاق احلواجب، مثل أن يكون         

شامة يكون عليها شعر، فيمكنها أن تزيله يف هذه احلال إزالة عيب            
  ].٣/٣٨٢فتاوى منار اإلسالم . [مشوه، وليس حتصيل مجال

) التاتو(كما أنه ظهر يف اآلونة األخرية بني النساء ما يسمى بـ  
ويقصد به رسم دائم للحاجبني عن طريق زرع الكحل حتت اجللد           

آلية، ويستمر هذا الرسم ألكثر مـن سـنة   باستخدام اإلبر بطريقة   
  .ويكلِّف مبالغة كبرية

وهو حمرم؛ ِلما فيه من تغيري اخللقة، واألضرار النامجة عن وضع           
ضوابط هامـة يف زينـة املـرأة        . [املادة الكيميائية على احلواجب   

  .وهو أقرب ما يكون للوشم احملرم]. ٣٤ص
ء يف الفتوى   ويشمل النمص النتف والقص للحاجبني، كما جا      

: التالية لفضيلة العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحـه اهللا           
وقـد  ) النمص(إزالة الشعر من احلاجبني إن كان بالنتف فإنه هو          «
وهو من كبائر الذنوب وخـص  »  النامصة واملتنمصةلعن النيب  «

املرأة ألا هي اليت تفعله غالبا للتجمل وإال فلو صنعه رجل لكـان             
 وإن كان بغـري النتـف       –باهللا   والعياذ   –ملعونا كما تلعن املرأة     

بالقص أو باحللق فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنتف؛ ألنه تغيري            
. خللق اهللا فال فرق بني أن يكون نتفًا أو أن يكون قـصا أو حلقًـا   

وهذا أحوطك بال ريب فعلى املرء أن يتجنب ذلك سـواء كـان             
  ].٢/٥٣٦فتاوى املرأة املسلمة [. »رجالً أو امرأة

، »تشقري احلواجـب  «ومن املسائل امللحقة ذا الباب مسألة       



 

  -٢٢-

أن حتدد املرأة شكالً معينا     : والذي ظهر مؤخرا بني النساء، وصفته     
تريده حلاجبيها، مث تشقِّر ما زاد مـن الـشعر أسـفل احلـاجبني              

حمرم كما وهو فعل ! وأعالمها، حبيث يوهم شكلها عن بعد بالنمص    
وبعد دراسة اللجنة لالسـتفتاء     : ورد يف فتوى اللجنة الدائمة بنص     

أجابت بأن تشقري أعلى احلاجبني وأسفلهما بالطريقة املـذكورة ال          
جيوز، ِلما يف ذلك من تغيري خلق اهللا سبحانه، وملشاته للـنمص             
احملرم شرعا، حيث أنه يف معناه، ويزداد األمر حرمة إذا كان ذلك            

ل تقليدا وتشبيها بالكفار، أو كان يف استعماله ضـرر علـى            الفع
 ولَا تلْقُوا ِبأَيِديكُم ِإلَى التهلُكَـةِ : اجلسم أو الشعر لقول اهللا تعاىل 

. وباهللا التوفيق . »ال ضرر وال ضرار   «: ، وقوله   ]١٩٥: البقرة[
ــم    [ ــة رق ــة الدائم ــوى اللجن ــاريخ ) ٢١٧٧٨(فت وت

  ].هـ٢٩/١٢/١٤٢١
إزالة الشعر غري املعتاد حبيث     :  خيرج عن دائرة النمص احملرم     ومما

ينبت يف أماكن مل جتر العادة ا كأن يكون للمرأة شارب، أو ينبت      
على خدها شعر فهذا ال بأس بإزالته ألنه خالف املعتاد وهو مشوه            

  ].٢/٥٣٦فتاوى املرأة املسلمة . [للمرأة
بني نتفًـا، وحلقًـا     أنه ال جيوز العبث باحلاج     :خالصة ما سبق  

 –وتقصريا؛ ِلما يترتب على فعله من الطرد واإلبعاد من رمحـه اهللا         
  .-عز وجل 

 يف الدنيا   – عز وجل    –فهل لنا أخيت احلبيبة غىن عن رمحة اهللا         
 – عز وجل    –حىت اجلنة ال يدخلها أحد إال برمحة اهللا         ! واآلخرة؟

 جـل  –ة اهللا فكيف نتساهل يف ارتكاب ذنب حيول بيننا وبني رمح    



 

  -٢٣-

  !.؟-وعال 
  :  التحلي بالذهب املُصنع على شكل صور ذوات األرواح-٢

جاء يف فتوى لفـضيلة     . وهذا األمر مما اون فيه بعض النساء      
احللي : (العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه اهللا ما نصه          

الذهب والفضة، اعول على صورة حيوان حرام بيعـه، وحـرام           
وحرام لبسه، وحرام اختاذه، وذلك ألن الصور جيب علـى          شراؤه،  

كما يف صحيح مسلم عن أيب اهلياج      . املسلم أن يطمسها وأن يزيلها    
  أن 

أال أبعثك على ما بعـثين عليـه        «:  قال له  علي بن أيب طالب     
أال تدع صورة إال طمستها وال قربا مـشرفًا إال          : رسول اهللا   

أن املالئكة ال تدخل بيتـا      «: قال أنه   وثبت عن النيب    . »سويته
وعلى هذا فيجب على املسلمني أن يتجنبوا استعمال        . »فيه صورة 

  ].٢/٣٦٠فتاوى إسالمية ). [هذا احللي وبيعه وشراءه
  :  التحلي بالذهب املنقوش عليه بعض اآليات القرآنية-٣

بعض النساء تقتين ذهبا كتب عليه بعض اآليات القرآنية إمـا           
  .لتعليقه على صدور األطفال الصغارللبسه وإما 

وقد جاء يف فتوى لسماحة الشيخ عبد اهللا بن محيد رمحه اهللا ما          
أ؛ القرآن مل يرتل للهو بأن جيعل على ذهـب، أو           هذا خط «: نصه

أواين، أو ما أشبه ذلك، إمنا القرآن أنزله اهللا شفاء ألمراض القلوب،        
ني، مل يرتل القـرآن     وهداية للناس، ونورا، ورمحة، وموعظة للمؤمن     

مث !! أو يعلقوه علـى مالبـسهم  !! من أجل أن يعلقوه على حليهم   
. دخوهلم به دورات املياه لقضاء حاجام فهذا ال جيوز وال ينبغـي           



 

  -٢٤-

، القـرآن   يئالقرآن جيل ويعظم ويرتَّه أن يسلك به هذا املسلك الس         
رَآِن ما هو ِشفَاٌء ننزلُ ِمن الْقُو: - تعاىل   –أنزله اهللا هدى، قال اهللا      

، ]٨٢: اإلسـراء  [ورحمةٌ ِللْمؤِمِنني ولَا يِزيد الظَّاِلِمني ِإلَّا خسارا      
فتعليق القرآن على هذه الكيفية ال جيوز، بل ال بد من حمي القرآن،             
وإزالته عن هذه املعلقات من ذهب أو غـريه، ألن فيهـا امتـهان      

ـ       دورات امليـاه وللحمامـات،     للقرآن، وكذلك فإن دخـوهلم ل
واألمكنة، لقضاء احلاجة وهم حاملون للقرآن فال جيوز بكل حال،          
بل البد من إزالة القرآن تعظيما له وتوقريا عن مثل هذا الصنيع كما        

  ].١/٤٥٨فتاوى املرأة املسلمة [. »واهللا أعلم. قرره أهل العلم
 التحرز ا من :أما إذا كانت املرأة تقصد بتعليق اآليات القرآنية    

 – فإا واحلالـة هـذه       –اإلصابة بالعني واحلسد هلا، أو ألطفاهلا       
وقعت يف مزلق عقائدي خطري؛ ألا قد تدخل يف حكـم تعليـق             

أخرجـه  . [»من علَّق متيمة فقد أشرك    «: التمائم اليت قال فيها     
  ].أمحد وصححه األلباين

 اختاذ التمائم منـه  أما«: ويف فتوى للَّجنة الدائمة لإلفتاء ما يلي  
فتـاوى  [. » فذلك ال جيوز يف أصح قويل العلماء      -من القرآن أي  -

  ]. بتصرف يسري١/٣١إسالمية 
واألوىل التحصن باألوراد اليومية واألذكار املشروعة، وقـراءة        

فهذا هو الـذي  . املعوذتني على األطفال الصغار، والنفث ا عليهم 
  .ينفعهم بإذن اهللا



 

  -٢٥-

   : تصفيف الشعر-٤
  :على اهليئات التالية

  : فرق الشعر على جنب-١
من اجلزئيات اهلامة يف باب زينة املرأة معرفة حكم فرق الشعر           

  .على جنب كما تفعله بعض النساء
ويف ذلك قال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني رمحـه            

 وهي –السنة يف فرق الشعر أن يكون يف الوسط، من الناصية       : (اهللا
؛ ألن الشعر له اجتاهات إىل األمام،       -الرأس إىل أعلى الرأس     مقدم  

وإىل اخللف، وإىل اليمني وإىل الشمال، فالفرق املشروع يكـون يف    
وسط الرأس، أما الفرق على اجلنب فليس مبشروع، ورمبا يكون فيه      

: تشبه بغري املسلمني، ورمبا يكون أيضا داخالً يف قـول الـنيب             
مل أرمها بعد، قوم معهم سياط كأذنـاب        صنفان من أهل النار     «

البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت    
 »رءوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها         

فإن من العلماء من فسر املائالت املميالت بأن الـاليت ميـشطن            
كـن الـصواب أن     املشطة املائلة، وميشطن غريهن تلك املشطة، ول      

املراد باملائالت من كن مائالت عما جيب عليهن من احلياء والدين،           
فتـاوى املـرأة املـسلمة      ). [واهللا أعلم . مميالت لغريهن عن ذلك   

٢/٥٣٠.[  
  !  الكعكة-٢

بعض النساء قد تصفف شعرها جبمعه أعلى الشعر، أو لفه عدة           
  ).كعكة(مرات، ورفعه خلف الرأس، أو أعاله 



 

  -٢٦-

ل فضيلة العالمة الشيخ حممد بن صاحل بن عثـيمني  ويف ذلك قا 
فإن هذا عنـد    ) على فوق (الشعر إذا كان على الرأس      : (رمحه اهللا 

 يف  أهل العلم داخل يف النهي أو التحذير الذي جاء عن الـنيب             
: وفيه.  وذكر احلديث  »صنفان من أهل النار مل أرمها بعد      «: قوله
ءوسـهن كأسـنمة    ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت ر     «

فإذا كان الشعر فوق ففيه ي، أما إذا كان علـى      . »البخت املائلة 
الرقبة مثالً فإن هذا ال بأس به إال إذا كانت املـرأة سـتخرج إىل               
السوق فإنه يف هذه احلالة يكون من التربج؛ ألنه سيكون عالمة من            
وراء العباءة تظهر ويكون هذا من باب التربج ومن أسباب الفتنـة            

  ].٢/٥٢٧فتاوى املرأة املسلمة . [ال جيوزف
  :  البكالت ذات الصور-٣

من األمور اليت قد تتساهل فيها بعض النساء شراؤهن بكالت          
وهذه خمالفة شرعية   ... شعر لبنان على شكل صور لذوات أرواح      

  .للنصوص القاضية بتحرمي اقتناء الصور
إذا ... «): حفظه اهللا(قال فضيلة الشيخ الدكتور صاحل الفوزان     

كانت الشرائط أو البكالت على صور حيوانات أو آالت موسيقية،   
فإا ال جتوز؛ ألن الصور حيرم استعماهلا يف لباس وغريه، ما عـدا             
الصور اليت تداس ومتتهن يف الفرس والبسط، وآالت اللهو جيـب            
إتالفها، ويف استعمال الشرائط والبكالت اليت علـى صـور آالت       

فتاوى [. »الت اللهو ودعوة إىل استعماهلا وتذكري ا اللهو ترويج آل  
  ].٢/٥٢٨املرأة املسلمة 

  :  العدسات امللونة-٤



 

  -٢٧-

! تستخدم بعض الناس والفتيات العدسات امللونة كزينة للعينني       
  !ومنهم من تبدل لون العدسات حبسب لون لباسها

العدسات من أجل   : (قال فضيلة الشيخ الدكتور صاحل الفوزان     
ال بأس ا، أما إذا كانت من غري حاجـة؛ فـإن تركهـا              احلاجة  

أحسن، خصوصا إذا كانت غالية الثمن؛ فإا تعد من اإلسـراف           
احملرم، عالوة على ما فيه من التدليس والغش؛ ألا تظهر العني بغري            

الفتاوى اجلامعة للمرأة املـسلمة  ). [مظهرها احلقيقي من غري حاجة  
٣/٩١٦.[  
  :  الكعب العايل-٥

كثري من النساء، والفتيات يلبسن أحذية ذات كعوب عاليـة          
ويف فتوى للَّجنة الدائمة لإلفتاء جاء فيها ما        . تزيد يف طول البستها   

  :نصه
لبس الكعب العايل ال جيوز؛ ألنه يعـرض املـرأة للـسقوط          «

لَا تلْقُوا  و: واإلنسان مأمور شرعا بتجنب املخاطر، مبثل قوله تعاىل       
لَـا تقْتلُـوا   و: ، وقولـه  ]١٩٥: البقـرة  [م ِإلَى التهلُكَةِ  ِبأَيِديكُ

كُمفُسأَن] ا بأكثر       ]. ٢٩: النساءظهر قامة املرأة وعجيزكما أنه ي
مما هي عليه، ويف هذا تدليس وإبداء لبعض الزينة اليت نِهيت عـن             

هن ِإلَّا ما ظَهر ِمنها    لَا يبِدين ِزينت  و: إبدائها املرأة املؤمنة؛ بقوله تعاىل    
           أَو ـولَِتِهنعِإلَّا ِلب نهتِزين ِدينبلَا يو وِبِهنيلَى جع ِرِهنمِبخ نِربضلْيو
             أَو اِنِهنـوِإخ أَو ولَِتِهنعاِء بنأَب أَو اِئِهننأَب أَو ولَِتِهنعاِء بَآب أَو اِئِهنَآب

أَِو             ب نهـانمأَي لَكَتا مم أَو اِئِهنِنس أَو اِتِهنوِني أَخب أَو اِنِهنوِني ِإخ
التاِبِعني غَيِر أُوِلي الِْإربِة ِمن الرجاِل أَِو الطِّفِْل الَِّذين لَم يظْهروا علَى            



 

  -٢٨-

    ِلِهنجِبأَر نِربضلَا ياِء وساِت النروع        ـِتِهنِزين ِمـن ِفنيخا يم لَمعِلي 
» ]٣١: النور [وتوبوا ِإلَى اللَِّه جِميعا أَيها الْمؤِمنونَ لَعلَّكُم تفِْلحونَ   

  ]. خمتصرا٣/٩١٢الفتاوى اجلامعة للمرأة املسلمة [
  :  التطيب-٦

تتساهل بعض النساء والفتيات يف مس الطيب قبل خـروجهن          
ن؛ مما قد يفنت برائحة طيبها الرجال ابتداًء بالسائق، وانتهاًء          من بيو 

  .بآخر رجل متر به يف طريق ممشاها
جيوز هلـا  : قال مساحة اإلمام الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا   

الطيب إذا كان خروجها إىل جممع نسائي وال متر يف الطريق علـى             
فيها الرجـال فـال     الرجال أما خروجها بالطيب إىل األسواق اليت        

 فال تشهد معنـا     أيما امرأة أصابت خبورا   «: جيوز؛ لقول النيب    
 وألحاديث أخـرى وردت يف ذلـك؛ وألن خروجهـا           »العشاء

بالطيب يف طريق الرجال وجمامع الرجال كاملساجد مـن أسـباب           
الفتنة ا كما جيب عليها التستر، واحلذر من التربج؛ لقولـه جـلَّ     

 ِفي بيوِتكُن ولَا تبرجن تبـرج الْجاِهِليـِة الْـأُولَى         قَرنَ  و: وعال
  ].٣٣: األحزاب[

. »ومن التربج إظهار املفاتن واحملاسن كالوجه والرأس وغريمها       
  ].٣/٩٠٤الفتاوى اجلامعة للمرأة املسلمة [

 اسـتعطرت مث    ما امرأة أي :»ويكفي رادعا عن ذلك قوله      
م ليجدوا رحيها فهي زانية وكـل عـني         خرجت فمرت على قو   

  ].أخرجه أمحد وحسنه األلباين [»زانية



 

  -٢٩-

  ..ختاما
 أنَّ من ترك شيئًا هللا عوضه اهللا خـريا   ...تذكري أخيت الكرمية  

منه، وأن الزينة احلقيقية للمرأة يف إمياا، واستقامتها على دين را           
ها على معـصية   أن يرا  – جل وعال    – وحيائها منه    – عز وجل    –

  .يف أي مكان أو زمان
  .وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
*  *   *   

  


