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  )األخطاء املتعلقة باللباس والزينة(

M  
  
عاىل حنمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ت هللا مدحلاإن  

له، وأشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادى 
  ..........هلوورس

  
  
  ]١٠٢عمران: آل[ } يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ {
  
م الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثريا ونِساء يا أَيها الناس اتقُواْ ربكُ {

 ]١النساء:[}          واتقُواْ اللّه الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطع اللَّه } ٧٠سديدا {ن آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا يا أَيها الَّذي{

  ]٧٠األحزاب:[             }ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
  

  أما بعد....،
، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة وكل بدعة rوخري اهلدي هدي حممد فإن أصدق احلديث كتاب اهللا تعايل، 

  ضاللة وكل ضاللة يف النار..
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m 
إن أعداء اإلسالم بل أعداء اإلنسانية اليوم من الكفار واملنافقني والذين يف قلوم مرض، أغاظهم ما نالته املرأة املسلمة 

أنه بصالح املرأة ينصلح حال اتمع، وأن بفسادها تدمري وفساد من كرامة وعزة وصيانة يف اإلسالم، وعلموا 
اتمع، فجعلوا مهَّهم إفساد املرأة والعمل على إخراجها من بيتها؛ لتشارك الرجال يف أعماهلم جنباً إىل جنب, 

  وجعلوا من املرأة  أداة تدمري، وحبل يصطادون ا ضعاف اإلميان وأصحاب الغرائز اجلاحنة. 
، أو مضيفة يف طائرة، أو مدرسة يف املدارس املختلطة، أو ممثِّلة ىاملرأة علينا يف صورة ممرضة يف املستشففخرجت 

  يف املسرح، أو مغنية، أو مذيعة، خرجت علينا سافرة فاتنة متربجة. 
  وجعلوها سلعة لترويج منتجام، فجعلوا صورها العارية على معروضام ومنتجام، 

واللّه يرِيد أَن يتوب علَيكُم ويرِيد الَّذين يتبِعونَ الشهوات أَن تميلُواْ ميالً { بنا حيث قال:وصدق ر
    ]٢٧:النساء[}عظيماً

  كل هذا جعل املرأة تتخلَّى عن وظيفتها احلقيقية يف البيت، من التفرغ للزوج، أو تربية النشأ. 
دينها احلنيف؛ فوقعت فيما وقعت من بدع وخرافات وخمالفات نذكرها يف هذه  تعاليمعن وجعلوها كذلك بعيدة 

  السلسلة؛ حىت تكون األخت املسلمة على بينة من هذه املخالفات فتتجنبها
اللَّه ورسولُه أَمراً أَن وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنة إِذَا قَضى { :لقوله تعاىلوهذا حال املؤمنات الصادقات الاليت ميتثلن 

      ]٣٦:األحزاب[}  يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَاالً مبِيناً
وجزاء االتباع ولتعلم كل مسلمة أن اهللا مل خيلقها عبثاً بال منهج تسري عليه، بل وضح هلا الطريق، وذكر هلا الغاية 

} ومن ١٢٣فَإِما يأْتينكُم مني هدى فَمنِ اتبع هداي فَلَا يضلُّ ولَا يشقَى{ ...{ فقال تعاىل:وعاقبة املخالفة، 
لم حشرتنِي أَعمى وقَد  } قَالَ رب١٢٤أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقيامة أَعمى{

  ]١٢٦-١٢٣[طه: }} قَالَ كَذَلك أَتتك آياتنا فَنِسيتها وكَذَلك الْيوم تنسى١٢٥كُنت بصرياً{
  

  من تريد النجاة... إليك هذه السلسلة "أخطاء النساء" فإىل
فاحذري هذه األخطاء بارك اهللا فيك  

  وصوب. نفع ا سائر املسلمني من كل حدبٍأن ي I سائلني املوىل
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  . خروج املرأة متربجة: ١
والتاملرأة زينتها وحماسنها وما جيب أن تستره مما تستدعي به شهوة الرجال. يهو أن تبد ج:رب  

  ]٣٣[األحزاب: }لْأُولَىولَا تبرجن تبرج الْجاهلية ا{قال تعاىل: ،اهللا عنه ىواليت  األوىلوهذا فعل اجلاهلية 
على  تبايعه rأا جاءت إىل رسول اهللا  رضي اهللا عنها   وأخرج اإلمام أمحد بسند حسن عن أميمة بنت رقيقة -

أُبايعك على أن ال تشركي باهللا شيئاً، وال تسرقي، وال تزين، وال تقتلي ولدك، وال تأيت ببهتان " اإلسالم فقال:
  "تربجي تربج اجلاهلية األوىلتفترينه بني يديك ورجليك، وال تنوحي، وال 

  
  مآل وعاقبة املتربجة السافرة  rوقد بين لنا رسول اهللا  -

  :r قال رسول اهللا قال: tفقد أخرج اإلمام مسلم من حديث أيب هريرة 
 ،)١(قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات :صنفان من أهل النار مل أرمها"

من وإن رحيها لتوجد  ،ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها ،)٣(كأسنمة البخت املائلة رءوسهن ،)٢(ائالتمميالت م
  "مسرية كذا وكذا

  حفيدة خدجية وعائشة وفاطمة؟  ألست ،ومل تستحي من ربك ،حجابك يا من خلعت أختاه...
أن تنصاعي لقول رب العا ،نعم" :إذا قلت من نساء املؤمنني؟ ألست ا {:  سبحانه وتعاىل قال  ملني،فعليكها أَيي

بيبِهِن ذَلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه االنبِي قُلْ لأَزواجِك وبناتك ونِساِء الْمؤمنِني يدنِني علَيهِن من جلَ
  ]٥٩:[األحزاب}غَفُورا رحيما

   ن هو اهللا؟أتعرفني م ،ن الذي أمرك باحلجاب؟ إنه اهللاأتعرفني م أختاه...
}ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدما  ومالَى ععتو هانحبس ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو

  ]٦٧:الزمر[ }يشرِكُونَ
  ]١٩:رغاف [}ائنةَ الْأَعينِ وما تخفي الصدوريعلَم خ{ علمي أن الذي أمرك بالعفةا
، ن خلعت حياءها خلعت  معه إميااوم ،هاءعلمي أيتها األخت الفاضلة أن املرأة إذا خلعت حجاا خلعت معه حياا

إن احلياء واإلميان " :قال r أن النيب  عنه اهللا رضي بسند صحيح عن ابن عمر  "املستدرك"فقد أخرج احلاكم يف 
  "األخر عفأحدمها ر عففإذا ر ،مجيعاً ناقر
   "إذا مل تستح فاصنع ما شئت" :حيث قال كما عند البخاري rوصدق النيب  -

   ؟وانظري أين أنت منه ،امسعي هذا احلديث وعيه جيداً أختاه...
  :قال rأخرج أبو داود أن النيب فقد 
قالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيوهلن؟ قال: يرخينه ف، مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة ؛ثوبه خيالء جر "من
   "ال يزدن عليه قال: يرخني ذراعاً ،قالت: إذن تنكشف أقدامهن ،شرباً

ألن أقدامهن  ؛ن النساء ال يطيقن هذا"إ :ولكنها تقول "يرخينه شرباً" سلمة: يقول ألم rالرسول  يا سبحان اهللا!
ولكن فتيات هذا الزمان رضني ذا  ،الثوب شرباً جيرجر يف األرضأن يرخي  ، فلم ترضىستنكشف عند املشي

   .ولكنه ليس شرباً جيرجر يف األرض ولكنه شرباً فوق الركبتني ،الشرب

                                                
١)( تصف ما حتتها. ةأو يلبسن ثياباً رقيق ،جلماهلن اًإظهار نكاسيات عاريات: أي يكشفن شيئاً من أبدا 
 .يبدين من زينتهنأو مائالت إىل الرجال مميالت هلم مبا  ،مميالت أكتافهن ،مميالت مائالت: أي متبخترات يف مشيتهن )(٢
 .اإلبل أسنمةفتشبه  نسهءوكأسنمة البخت املائلة: أي جيمعن الضفائر فوق ر )(٣
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ـِّمريـنــحلد الركبتي شر تعربيـــن  ان ت ؟ابربك أي  
  يزيــد تقلصا حيناً فحيـناً  كأن الثوب ظلٌ يف صباح
  ارمبا ال تشعرين ألنك  تظنني الرجال بال شـعور

  لنري قصتها  تعايل ما حاهلا؟إىل هذه املرأة السوداء. امرأة من أهل اجلنة.   أختاه...وانظري 
أال أريك امرأة من أهل اجلنة؟ "قال:  عنه اهللا رضي أخرج البخاري ومسلم عن عطاء بن رباح عن ابن عباس 

 أتكَشف، فادع اهللا تعاىل يل، فقال: فقالت:إين أصرع، وإين rفقلت: بلى. فقال هذه املرأة السوداء أتت النيب 
 فادع فكَشاهللا تعاىل أن يعافيك، فقالت: أصرب، مث قالت: إين أت دعوت ولك اجلنة، وإن شئت صربت إن شئت

  ، فدعا هلا"أتكَشفاهللا تعاىل يل أن ال 
ولكنها حيية عفيفة أبية،  ،ذورةمعوهي  تعاين من مرض الصرع، وهي جسدهامن ختاف أن يظهر شيء  سبحان اهللا!

ولكنها ال تصرب على التكشف فما بال  ،فهي تصرب على املرض وآالمه ،أن يدعو اهللا أال تتكشف rفطلبت من النيب 
   .بال مرض وال صرع نيكشفن عن أجساده الوايتال
  : رمحه اهللا   إبراهيموقد سئل مساحة الشيخ حممد بن  -

   ألجانب؟جها بني الرجال اوما حكم سفر املرأة وخر
ونساء الصحابة يف عهده وعهد خلفائه الراشدين  rأن عمل املسلمني ونساء النيب  ، ال خيفىاحلمد هللا اجلواب:

ن بعدهم عن هذا ية من الكتاب وأقوال سلف األمة، ومعررأة ال خترج سافرة، والنصوص الشأن امل ،والسلف الصاحل
   ]٥٩األحزاب:[}دنِني علَيهِن من جلَابِيبِهِني{ أن ننيكثرية معروفة وقد أمر اهللا نساء املؤم

ومل يضع اجلناح يف ترك احلجاب إال عن القواعد بشرط  ،ره ابن عباس وغريه بتغطية الوجه من الرجال األجانبوفس
علَيهِن جناح أَنْ يضعن ثيابهن غَير  والْقَواعد من النساِء اللَّاتي لَا يرجونَ نِكَاحا فَلَيس{قال تعاىل:ف ،عدم التربج

ةبِزِين اتجربت٦٠[النور:  }م[   
  .وال جيوز كشف شيء منها ،والعورة جيب سترها كلهااملرأة عورة" " :رمحه اهللا  قال و -
علي  وتسدل الثوب ،وتستر شعرها ،" اإلمجاع على أن املرأة احملرمة تغطي رأسها :رمحه اهللا   ابن املنذرحكى و - 

اتفاق املسلمني على منع النساء أن " وحكى ابن رسالن: ،تستتر به عن نظر الرجال األجانب ؛وجهها سدالً خفيفاً
  اهـ ."ن كان قصده احلقولو تتبعنا كل ما ورد يف هذا لطال الكالم ويف هذا كفاية ملَ ،خيرجن سافرات الوجوه
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  . خلع احلجاب حبجج واهية: ٢
   "أنا غري مقتنعة باحلجاب" ل:فهناك من النساء من تقو

 ،مقتنعة اأن .ستكون نعم :فاإلجابة منها ؟هل أنت مقتنعة بصحة دين اإلسالم" فاجلواب على هذه املرأة: نقول هلا:
  . "له إال اهللا حممد رسول اهللا"ال إ :فأنا أقول

 والذي أمر به هو اهللا  ،سالمن احلجاب من شريعة اإلإبشرائع, و rوجاء الرسول  ،ن اهللا أمر بأوامر"إ فنقول هلا:
  يف سنته.  rورسوله  ،يف كتابه  بحانه وتعاىلس

 ؛ ألن املسلم احلقيقي الذي رضي باهللا رباًأوامره؟ اجلواب: ال ذُفِّنباإلسالم أُ قتنعأفهل هناك مسلم عاقل يقول عندما 
مؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ  وما كَانَ لمؤمنٍ ولَا{ :تعاىلقال  ال خيالف شرع اهللا تعاىل، ،وباإلسالم ديناً

  ]٣٦ :[األحزاب }يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا
ورسوله ليحكُم بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا وأَطَعنا وأُولَئك هم إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِني إِذَا دعوا إِلَى اللَّه {قال تعاىل:و

  ]٥١[النور:         }الْمفْلحونَ
  خالصة األمر: 

   .؟فكيف ال تقتنع بأوامره ،إذا  كانت هذه األخت مقتنعة باإلسالم
   "فكيف إذا لبست احلجاب؟ ،حار يف بالدي وأنا ال أحتمله "اجلو وهناك من تقول:

  ]٨١:[التوبة }قُلْ نار جهنم أَشد حرا لَو كَانوا يفْقَهونَ{يقول ملثل هؤالء:  بحانه وتعاىلس اهللا 
فكيف تقارنني حر بالدك حب؟!نار جهنم ر   

نار إىل  الدنيا ليخرجك من حر ؛أن الشيطان قد اصطادك بإحدى حبائله الواهية خت الكرمية...اعلمي أيتها األ
والذي يفوق  ،جهنم رإذ هو يذكرك حب ،ال نقمة ةالشمس نعم واجعلي من حر ،هفأنقذي نفسك من شباك ،جهنم

اليت قال اهللا  ،يف سبيل النجاة من النارفعند ذلك ترجعني إىل اهللا وتضحني براحة الدنيا  ،هذا احلر أضعاف مضاعفة
  ]٢٥-٢٤:النبأ[ }لَا يذُوقُونَ فيها بردا ولَا شرابا  إِلَّا حميما وغَساقًا{ عن أهلها:

 ة األمر: خالص
   النار بالشهوات" تفَّاجلنة باملكاره، وح تفَّ"ح : لى اهللا عليه وسلمص كما قال النيب  نقول هلذه األخت

  )t(أخرجه مسلم من حديث أنس 
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يفعلن ذلك" البعضأخلعه مرة أخرى، فقد رأيت  "أخاف إذا التزمت باحلجاب أنن تقول:وهناك م  
الصالة  نركو، فتراهم يتلتركوا الدين مجلة وتفصيالً ؛لو كان كل الناس يفكرون ذا املنطق" فنقول هلذه األخت:

  خل إ .الصيام ألن كثريين خيافون من تركه.. نتركويألن بعضهم خياف تركها، و
عن سبيل احلق؟ كأرأيت كيف نصب الشيطان حبائله حىت صد  

فكيف إذا كان واجباً مفروضاً مثل  ،أو كانت مستحبة ،حيب استمرار الطاعة حىت ولو كانت قليلة تعاىلواهللا 
   ؟!احلجاب
  "العمل إىل اهللا أدومه وإن قلَّ أحب" أخربنا أن: rفالنيب 

ؤالء إىل ترك احلجابفلماذا مل تبحثي عن األسباب اليت أد تعملي على تفاديها؟ مث جتتنبيها و ،ت  
  تلتزمي ا؟ ىتملاذا مل تبحثي عن أسباب الثبات علي اهلداية واحلق ح

   :الثبات على دين اهللا من أسبابو ·
  . اإلكثار من الدعاء بثبات القلب على الدين ١

  :كان يقول rأن النيب  tفقد أخرج الترمذي عن أنس 
"قلَّيا ملوبِالقُ ب ٧٨٦٤:(صحيح اجلامع                                              "ت قليب علي دينكثب(  
  . االلتزام بكل شرائع اإلسالم واليت فيها احلجاب٢
  ]٦٦ :[النساء }ولَو أَنهم فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا{ قال تعاىل: 
  
   :رات من النساءي. مصاحبة اخل٣َ

واصبِر نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ { فإن خري معني يف زمن الغربة وكثرة الفساد
نع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعلَا تو ههجو  هركَانَ أَمو اهوه عباتا وكْرِنذ

  ]٢٨[الكهف: }فُرطًا
  . حضور جمالس العلم ٤
  منهوقراءة ورد يومي  ،. حفظ القرآن الكرمي٥
  . املواظبة علي الصالة والصرب علي الطاعة ٦

  .]٤٥[البقرة }لَى الْخاشعنيواستعينوا بِالصبرِ والصلَاة وإِنها لَكَبِريةٌ إِلَّا ع{ قال تعاىل:
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 خالصة األمر: 

  . إنك لو متسكيت بأسباب اهلداية وذقت حالوة اإلميان؛ ملا تركت أوامر اهللا تعاىل بعد أن تلتزمي ا
 
- سألبس احلجاب بعدما أتزوج" ن تقول:وهناك م"  

 ىفهو ليس عل ؛جة ورضي ذا األمرم إليك شاب وأنت سافرة متربأنه إذا تقداعلمي أختاه " فنقول هلذه األخت:
  النار.  دخول اجلنة والنجاة منعلى  وهو زوج ال يغار علي حمارم اهللا وال يغار عليك وال يعينك ،خلق وال دين

   .يكتب عليه الشقاء يف الدنيا واآلخرة ؛معصية اهللاعلى  إن بيتاً بين أساسه
  ]١٢٤[طه: }لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمىومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ { قال تعاىل:

 !وكم من سافرة مل تتزوج !فكم من متحجبة تزوجت ،ن يشاءمن اهللا يعطيها م ةأن الزواج نعم أختاه...  واعلمي
كما أن  ،ل الزواجطِّعفليس احلجاب ي ،وأن هذا األمر سبق به القلم قبل خلق السماوات واألرض خبمسني ألف عام

  ل بالزواج جعاب ويطَّخلعه وعدم لبسه ال يأيت باخلُ
  
- وقد يس الشيطان على بعض الفتيات، فتجدها تقول:لب   
"الزواج هو وسيلة لغاية نبيلة وطاهرة وهي ي وسفوريجِإن ترب"   

ألننا ؛ فإذا شرفت الغاية فالبد من طهارة الوسيلة ،ن الغاية الطاهرة ال تبيح الوسيلة الفاجرة يف اإلسالم"إ فنقول هلا:
   "نعرف من القواعد األصولية يف اإلسالم أن الوسائل هلا حكم املقاصد

 خالصة األمر: 
  املعصية والفجور.على  ال يبارك اهللا يف زواج قام

  
- ولكنين سألتزم عندما يهديين اهللا". ن تقول:وهناك م ،أعرف أن احلجاب واجب"  

   هذه اهلداية الربانية؟على  "ما هي اخلطوات اليت اختذتيها حىت تتحصليذه األخت: فنقول هل
ى، فكان من ذلك أن املريض يتناول الدواء كي يشفَ ،قد جعل حبكمته لكل شيء سبباً تعاىلفنحن نعرف أن اهللا 

، فأين سعيك أيتها األخت يف غايته، واألمثلة كثرية وال حصر هلاإىل  واملسافر يركب السيارة أو الدابة حىت يصلَ
 } اهدنا الصراطَ الْمستقيم{يف فاحتة الكتاب:  كما قال تعاىلوهل بذلت أسباا من دعاء اهللا خملصة،  ة؟طلب اهلداي
  ]٦[الفاحتة: 

 تعالىن حىت يهديها اهللا ؛خري معني على اهلداية واالستمرار فيها افإ ومن أسباب اهلداية كذلك جمالسة الصاحلات:
   .ويلهمها رشدها وتقواها ى،ويزيدها هد

   أا لو لبست احلجاب؛ النتهى األمر ويكون اهللا قد هداها ...ولتعلم األخت
   أن اهلداية رزق حيتاج إىل سعيولتعلم األخت أيضاً... 
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"إن  قال: rأن النيب  tوقفة مجيلة مع هذا احلديث الذي أخرجه البخاري عن عبد اهللا بن مسعود  ولنا -
أحدكم ليجمع خلقة يف بطن أمة أربعني يوماً، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك مث يرسل اهللا 

  إليه امللك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد" 
ا ذلك السعادة واهلداية رزق حيتاج منفك ،ولكننا نسعى إليه كما جاء يف احلديث، أن الرزق مقسوم ومكتوب عمف

  إىل سعي
   

- أنا مازلت صغرية على احلجاب، وسألتزم باحلجاب بعد أن أكرب" ن تقول:وهناك م"   
من حلظات  ةينتظر أمر اهللا حىت يدخل عليك يف أي حلظ ،بابكعلى  ن ملك املوت زائر يقف"إفنقول هلذه األخت: 

  ]٣٤:األعراف[} جلُهم الَ يستأْخرونَ ساعةً والَ يستقْدمونَفَإِذَا جاء أَ{ قال تعاىل: ،عمرك
حتاربني رب  ،هذه املعصية العظيمةعلى  مقيمة وأنت ورمبا جاء لك ،كبريةوال  صغريةال يعرف  أختاه...فاملوت يا 

  العزة بسفورك وتربجك. 
قال  ؛وسائل التوفيق واإلميان فتضيعي يصرف عنكف ،سكبأن يتركك ويكلك لنف ؛اهللا فينساك يال تنس  أختاه...فيا 

  ]٦٧[التوبة:  }نسوا اللَّه فَنِسيهم{  تعاىل:
  ]١٩[احلشر: }الْفَاسقُونَولَا تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم {وقال تعاىل:

ل عنها أَسفإا من أهم املراحل اليت سي ،ة الشبابليف مرحوخصوصاً والذنوب  ابتعدي عن كل املعاصيأختاه...يا  
  العبد يوم القيامة 

   :قال rأن النيب  tفقد أخرج الترمذي من حديث أيب برزة 
"ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يعن أربع خصال لَأَس: عن عوعن شبابه فيما أباله، وعن  ،ره فيما أفناهم

وعن علمه ماذا عمل فيه"   ،كتسبه، وفيما أنفقهامن أين  ماله  
ذا وهفمع أن الشباب مرحلة من مراحل العمر ولكنها ذكرت بعده ألا أهم مراحل العمر اليت سيسأل عنها العبد  

  أمهية اخلاص لبيان اخلاص بعد العام من باب ذكر 
  لدعوة رب العاملني  استجابة ؛سابقي إىل الطاعة مع السابقني أختاه...فهيا يا 

  ]٢١:احلديد [}إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها كَعرضِ السماِء والْأَرضِ سابِقُوا{ حيث قال يف كتابه الكرمي:
  ]١٣٣:[آل عمران }وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السماوات والْأَرض{وقال تعاىل: 
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   . لبس احلجاب العصري (النقاب املغري)٣
ة، اجلسم وضيقعلى  ظهر يف اآلونة األخرية احلجاب والنقاب العصري بصوره ملفته للنظر حيث تكون العباءة مفصلة

ن وقد تكون مفتوحة من اخللف أو م، أو جتعل يف حجاا شريطاً ملوناً ،وا فصوص وتطريز ،ويكون هلا كم واسع
  إىل أسفل ذات الكلف والدانتيل  ىومزينة من أعل ،اجلانب

  ): ٩٤صوجاء يف "فتاوى املرأة" (
تلف الطرحة على  وطريقته بأن تضع املرأة العباءة على الكتف مث  ،ةزأو الطرحة املطر املطرزةما حكم لبس العباءة 

ما حتت العباءة فما احلكم يف ذلك؟  ألن  ومل ختف ،رأسها مث تغطي وجهها، مع العلم أن هذه الطرحة ظاهرة للعيان
  ذلك قد انتشر كثرياً بني النساء؟

  "الشك أن اللباس املذكور من التربج والزينة" فكان اجلواب كاأليت:
ألحزاب: [ا }وقَرنَ في بيوتكُن ولَا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولَى{ :r لنساء النيب  بحانه وتعاىلس وقد قال اهللا 

٢٣[  
  ]٣١[النور:  }ولْيضرِبن بِخمرِهن علَى جيوبِهِن ولَا يبدين زِينتهنU:} وقال 

يضربن بأرجلهن ال   نساء املؤمنني أن ىو األوىل،أن يتربجن تربج اجلاهلية  r نساء النيب ى Uفإذا كان اهللا 
لي؛لى أن كل ما يكون من الزينة فإنه ال جيوز إظهاره وال إبداؤهذلك ع دلَّف ،م ما خيفني من زينتهنلَع ج ألنه من الترب

بحانه س ىل خشيتها هللا إ دعىأفضل وأطيب للمرأة وأ فإنه أبعد عن الفتنة؛بالزينة، وليعلم أنه كلما كان لباس املرأة 
  اهـ. "ق بهوالتعلُّ  وتعاىل

- خلدوالذي يربز العني وجزء من ا ،ن تلبس النقاب الفاتنوهناك م.   
- ا وهناك من تترك بعض الشعرات تظهر من حجا  
  نه ال يوجد غريها يف األسواق أحبجة  ،ويلبسون املطرز واملزركش من العباءات واخلمر الشفافة -
  مث تزعم أن هذا هو احلجاب  ة،شارباً فيزيدها فتنيحداهن إإأو ترتدي  -
   .فيفة، واليت ال تلبس حتتها ثياب فيظهر ويتحدد جسدهاوهناك من تلبس العباءة أو اإلسدال أو امللحفة اخل -

  قال:   عنه اهللا رضي بن زيد  أمحد" بسند حسن من حديث أسامةاإلمام وقد جاء يف "مسند 
 ما: rفقال يل رسول اهللا  ،فكسوا امرأيت ،الكليب ةكثيفة كانت مما أهداها دحي )١(قبطية rكساين رسول اهللا "

ا امرأيت. فقال يل رسول اهللا  ،ل اهللامل تلبس القبطية؟ قلت: يا رسو لكلى اهللا عليه وسلمص كسوم :را ه
  "إين أخاف أن تصف حجم عظامها ،)٢(ة فلتجعل حتتها غالل

                                                
 أو ثوب من القباطي، وهي ثياب كانت تعمل مبصر. ةشققبطية: بضم القاف،  )(١

 ".بطائن تلبس حتت الدروع" :وقيل ،: شعار يلبس حتت الثوبالغاللة )(٢
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- ن تلبس مالبس قصرية، فبعض احملجبات يرتدين مالبس قصرية، فيظهر جزء من أرجلهن وهذا من وهنالك م
مة أن يكون جلباا طويالً؛ حىت ال ينكشف شيء من العورة ومحرم ظهوره لألجانب، فيجب أن تراعي املرأة املسل

  جسدها بسبب الرياح أو غريها.
مل ينظر اهللا إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة:  ؛ثوبه خيالء ن جرم" قال: rالنيب  أن" وقد جاء يف "سنن أبو داود

 وال يزدن )١(ل: فريخني ذراعاًتنكشف أقدامهن، قا شرباً، قالت: إذاً كيف تصنع النساء بذيوهلن؟ قال: يرخني
  " ذلكعلى 

   :لو فعلت ذلك سيصيب ثويب النجاسة" ولعل بعض النساء تتساءل وتقول: - 
   كما يف "مسند اإلمام أمحد": r كما قالت أم سلمة للنيب

  ": يطّهره ما بعدهrفقال رسول اهللا  ،مشي يف املكان القذرأإين أطيل و ،يا رسول اهللا"
  

  لفائدة هنا أن نذكر شروط احلجاب الشرعي:ومن متام ا ·

 ،من اجلسم ةأو يظهر أماكن الفتن ،حىت ال يصف شيئاً من جسمها ؛أي غري ضيق أن يكون واسعاً فضفاضاً: -١

  .ذلكعلى نا دليل بواحلديث السابق الذي مر 

  "ةعوراملرأة " كما عند الترمذي: r لقوله ؛جلميع البدن بال استثناء اًأن يكون مستوعب -٢
  
يبدين زِينتهن إِلَّا ما وال { لقوله تعاىل: أو ذا ألوان جذابة تلفت األنظار، ،أال يكون احلجاب زينة يف نفسه -٣

  ]٣٠[النور:}ظَهر منها
وتطيبها  ،ظهار زينتها كذهب أو لؤلؤ من حتت نقااإاملرأة عليها  تنعومن األفعال اليت لُ" :رمحه اهللا   قال الذهيب

 ،وإزار حرير ،ج كمصوغ براقوكذا لبسها عند خروجها كل ما يؤدي إىل الترب ،ب كمسك إذا خرجتبطي

ج الذي ميقت اهللا عليه فاعله يف الدنيا واآلخرةوتوسعة كم وتطويله. وكل ذلك من الترب، ولتجعلىالنساء أكثر أ ر 

   عند البخاري: كما  r قال النيب ؛فعل هذه األمور وغريها من األمور احملرمة

  " ، فرأيت أكثر أهلها النساءيف النار لعتطَّ"ا

                                                
 الذراع يقاس من منتصف الساق. )(١

 



 
١١ 
 

باالسم عارية يف  ةاف فهو جيعل املرأة كاسيأما الشفَّ ،ن الستر ال يتحقق إال بهأل :ال يشفصفيقاً أن يكون  .٤
  .احلقيقة

 :الق r عن النيب  عنه هللا رضي  أخرج ابن حبان بسند صحيح صححه العالمة أمحد شاكر عن ابن عمروقد  -
أبواب املساجد نساؤهم كاسيات على  يرتلون ،الجسروج كأشباه الرعلى  يركبون ي رجالٌتميكون يف آخر أُ"

لو كان وراءكم أمة من األمم خدمتهن  ،فإن ملعونات نوهنالع ،سهن كأسنمة البخت العجافءورعلى  عاريات
 "نساؤكم كما خدمتكم األمم قبلكم

 أال يكون مطيباً: .٥
   قال: r ن النيبعقد أخرج النسائي وابن خزمية وابن حبان ف 
"فهي زانية وكل عني زانية ؛ليجدوا رحيها ت على قومٍأميا امرأة استعطرت فمر" 
 أال يشبه لباس الرجال: .٦
  :قال  عنه اهللا رضي  فقد أخرج البخاري وأمحد وغريمها من حديث ابن عباس 
  "ات من النساء بالرجالهاملُتشبو ،نساءل بالاني من الرجهِبشتاملُ rلعن رسول اهللا "
املُتشبهِني من الرجال بالنساء، فقال: لعن اهللا  ،قوساً ةمتقلد rرسول اهللا على  تأن امرأة مر": وعند الطرباين -

  واملُتشبهات من النساء بالرجال"
  :r أن النيب tهريرة وأخرج أبو داود والنسائي من حديث أيب  -
 "الرجال ةواملرأة تلبس لبس ،املرأة ةرجل يلبس لبسلعن ال"
   ، مثل أن يكون قصرياً أو سافراً  ال يشبه لباس الكافرات:أ .٧

  "من تشبه بقومٍ؛ فهو منهم" :كما عند اإلمام أمحد r قال النيب فقد
 فيحسن باملسلمة أن تعاواحلشمة وارتداء الطويل من املالبس على  د بنا  

قال: فثوبني معصفرين،  عليr رسول اهللا  "رأى  قال:  عنه اهللا رضي  ام مسلم عن عبد اهللا بن عمروأخرج اإلم
  بل احرقها"   .ال :ار فال تلبسها، قلت: أغسلها؟ قالفَّالكُ لباسإن هذه من 

  )١٤/٥٥(شرح مسلم للنووي:واألمر بإحراقها هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غريه عن مثل هذا الفعل. 
ولباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به االشتهار بني الناس سواء كان الثوب نفيساً يلبس  اس شهرة:أال يكون لب .٨

  أو خفيفاً يلبس إظهارا للزهد. ،تفاخراً
        "مث يلهب فيه النار ،لبسه اهللا يوم القيامة ثوباً مثلهأ ؛ثوب شهرة سبِن لَمr:" قال النيب  

 )٦٥٢٦ :صحيحةالاأللباين يف حديث حسن ذكره (                                                       
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  : )البنطلونالبنطال (. لبس املرأة ٤
فهو وإن كان يستر  ،وهو من الفجور الذي عم –هداهن اهللا  –البنطلون من أسوء ما ابتلي به كثري من النساء 

  ت إال أنه يصفها وصفاً مهيجاً للغرائز ومثرياً للشهوا ؛العورة
   :رمحه اهللا   هذا وقد وجه سؤال إىل اللجنة الدائمة لإلفتاء برئاسة مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز

   ؟هل جيوز للمرأة أن ترتدي بنطلون كالرجال
وذلك مثار الفتنة والغالب يف  ،ملا يف ذلك من حتديد جسمها ؛ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة": فكانت اإلجابة

ه من نه قد يكون يف لبس املرأة للبنطلون تشبأكما   ويسترها،أجزاء البدن اليت حييط ا نه ضيق حيدد أالبنطلون 
  بالرجال. من النساءاملتشبهات  r النساء بالرجال وقد لعن النيب

  : "النخبة من الفتاوى النسائية"وقد سئل فضيلة الشيخ ابن جربين يف كتاب  -
  ؟ هنالبنطلون للنساء عند غري أزواج ما حكم لبس
 ،ألنه يبني تفاصيل جسمها ،ال جيوز للمرأة عند غري زوجها مثل هذه اللباس": رمحه اهللا   جربينابن فقال الشيخ 

م لبسه عند الرجال أو النساء ن من جسمها حيرألا فتنة وكل شيء يبي ؛واملرأة مأمورة أن تلبس ما يستر مجيع بدا
فال بأس أن تلبس عنده الرقيق أو  ،النظر إىل مجيع بدن زوجته له إال الزوج الذي حيلُّ ،أو غريهم ...أو احملارم

   .واهللا أعلم –وحنوه  ...الضيق
  
أستاذ الثقافة اإلسالمية بكلية التربية األساسية  – هللايخ حامد بن عبد اهذا وقد وجه سؤال إىل فضيلة الش -

   :بالكويت وخطيب مسجد ضاحية الصباحية
يت يلبسن البنطلون الوما نصيحتك لل ؟ل يصل إىل حتت الركبة فهل جيوز لبسهإذا كان البنطلون فوقه قميص طوي

  ؟وعليهن غطاء الرأس  ويدعني أن متحجبات ،و يذهنب إىل املسجد والسوق ،الضيق واجليرت
ناتك ونِساِء الْمؤمنِني يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وب{تعاىل: قوله لاملرأة أن متتثل يف حجاا على  الواجب اجلواب:

  ]٥٩[األحزاب:  }ذَلك أَدنى أَنْ يعرفْن فَلَا يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُورا رحيما )١( بيبِهِن ايدنِني علَيهِن من جلَ
   . تغطي كل اجلسد من فوق الثيابثيان املالءة أو امللحفة اليتعلى  أمر املؤمنات أن جيعلن Uاآلية: أن اهللا  معىنو

                                                
 "اجلالبيب": مجع "جلباب"، والصحيح أنه الثوب الذي يستر مجيع البدن. : محه اهللار قال اإلمام القرطيب )(١
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  أا قالت:  رضي اهللا عنها   من حديث أم عطية "صحيح مسلم"ويف 
  ."هالتلبسها أختها من جلبابِ :إحدانا ال يكون هلا جلباب؟ قال ،يا رسول اهللا :قلت"

أن املرأة احلديث الذي رواه مسلم  وقد دلَّ ،هو ما تغطي به ثياا من فوق كامللحفة :اجللباب: ""القاموس"فقال يف 
  ال حيل هلا أن خترج من بيتها بال جلباب 
فينصرف  ليصلِّي الصبح، r"إن كان رسول اهللا  قال: رضي اهللا عنها  وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة 

  النساء متلفعات مبروطهن ما يعرفن من الغلس" 
  "واملروط: أكسيه تلبس"  قال اخلطايب:

فهي  ؛وال جيوز هلا لبس البنطلون ،اخلروج من بيتها دوق الثياب عنوذا يعلم أن املرأة جيب عليها أن تلبس اجللباب ف
  .تأمث بذلك هذا إن كان واسعاً

إمث خمالفة أمر اهللا  :فيكون عليها إمث مضاعف ؛ألنه يصف جسدها ويبدي مفاتنها ؛شد إمثاًفهو أ إما إذا كان ضيقاً
ن فهي شريكة يف اإلمث مع كل م ،رجال ا ونظرهم إليهاوإمث ما جيلبه لباسها الضيق من افتنان ال ،تعاىل بلبس اجللباب

  ألا دعته إىل زين النظر بلباسها الفاتن.  ؛ينظر إليها بشهوة
ن دعا إىل ضاللة؛وم فعليه وزرها ووزر من عا إىل يوم القيامة لَم.   

  ات:تنبيه
  ال.ال حرج أن تلبس املرأة البنطلون لزوجها ما مل يكن مشااً لباس الرج .١
 ال خترج املرأة بالبنطلون أمام احملارم فضالً عن األجانب  .٢

فإنه أعون على عدم التكشف السيما عند صعود الدرج  –س أن تلبس املرأة البنطلون حتت العباءة الساترة أال ب .٣
 أو ركوب السيارات 

 :ال يلتفت إىل احلديث الذي حيتج به البعض على جواز لبس املرأة البنطلون وهو .٤
 فإا من أستر ثيابكم، اختذوا السراويالت،،وكذلك حديث" وهو حديث ضعيف "التوِرستاهللا املُرحم "

ا نسائكم إذا خرجن فرض  ىوعل ،)٩٢( :وضعيف اجلامع ،)٦٠١( :لأللباين السلسلة الضعيفةانظر ( وحصنوا
وأكمل يف الستر واحلشمة   ، وهو أدعىفهو السروال الذي يكون حتت اجللباب أو امللحفة أو اإلسدال ،صحته

 للمرأة. 
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  رة:هشس البل .٥

 ولبس ثياب للشهرة محرمة 

  : rقال رسول اهللا  :قال  عنه اهللا رضي أخرج اإلمام أمحد وأبو داود عن ابن عمر فقد 
"بِن لَمألبسه اهللا ثوب مذلة يوم القيامة،ثوب شهرة يف الدنيا س"  

   .ع به عليهمويترفَّ ،الناسعلى  ثوباً يتعزز بهكما لبس يف الدنيا  ،أي يوجب مذلتة يوم القيامة
وم القيامة ثوباً يشتهر ألنه لبس الشهرة يف الدنيا ليعز به ويفتخر على غريه، فيلبسه اهللا ي" :رمحه اهللا   قال ابن رسالن

  ."والعقوبة من جنس العمل ،عقوبة له هحتقارمبذلته وا
وكذا لبس املعصفر وامللون بألوان تلفت  ،األنظار ويدخل يف ذلك لبس اخليالء الذي تتمايل صاحبته حىت تلفت به

  األنظار.
  : يف شرح احلديث السابق ه اهللا رمح  قال املناوي

ألبسه "، والشهرة هي التفاخر يف اللباس املرتفع أو املنخفض للغاية نرر وتفاخأي ثوب تكب :"ثوب شهرة سبِ"من لَ
ن لبس ثوب شهرة فم ،واجلزاء من جنس العمل مذلة: ثوب"، اليت هي دار اجلزاء وكشف الغطاء  اهللا يوم القيامة:

  . "وحيقره يف القلوب ،فإن اهللا يلبسه يوم القيامة ثوب مذلة ويصغره يف عيون الناس ،غريهعلى  يف الدنيا ليفتخر ا
  قال: r أن النيب  عنه اهللا رضي بسند حسن عن ابن عمر  داودوهناك رواية أخرى أخرجها أبو  -
  مث تلهب فيه النار"   ،اهللا يوم القيامة ثوباً مثله ألبسه ؛ثوب شهرة سبِلَ من"

  
  الفوزان:  صاحلة الشيخ لوقد وجه سؤال لفضي -

  ما حكم لبس ثوب الشهرة؟ 
، وال يتعلق بضرورة اللباس أو الدعايةان الثياب ما ترضي به رغبة ال جيوز المرأة مسلمة أن ختتار من ألو"اجلواب: 

  "وتفنت تلك النظرات اجلائعة ،منا ألجل أن يرفع الرجال إليها أبصارهموإ ،ومجاله يف حدود املباح حسنه
  r  قال رسول اهللا قال:  عنه اهللا رضي  وقد ورد عن عبد اهللا بن عمر

  مث أهلب فيه ناراً"  ،ألبسه اهللا ثوب مذلة يوم القيامة ؛ثوب شهرة يف الدنيا سبِلَ من"
   :رمحه اهللا   قال ابن األثري

  شتهر بني الناس" سان افتضح به والذي إذا لبسه اإلنهو ا ثوب الشهرة:و"
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 :لبس املرأة الكعب العايل .٦
وكان أول ما كان يف بين إسرائيل حيث كانت تتخذه  ،فلبس املرأة الكعب العايل فيه ما فيه من الفساد ونشر الشرور

   .املرأة كي تتشرف للرجال ويراها الرجال
  قال:  t  بن مسعوداهللا" بسند صحيح عن عبد مصنفه"يف  قافقد أخرج عبد ا لرز

لها وكانت املرأة هلا اخلليل تلبس القالبني تطول ما خللي ،كان الرجال والنساء يف بين إسرائيل يصلون مجيعاً"
  عليهن احليض" فألقي 

   ."ن اهللاهروهن حيث أخرخأَ" يقول: tفكان ابن مسعود 
وذلك ألنه جيعل املرة تتمايل ومتشي  ؛ملفته لنظر الرجالأضف إىل ذلك أن الكعب العايل جيعل مشية املرأة وحركاا 

  ذلك ما حيدثه هذا الكعب من صوت يلفت األنظار إىل  أضف ،ببطء
  :r قال: قال رسول اهللا tأخرج اإلمام مسلم وأمحد عن أيب سعيد اخلدري قد و
قصريتني، واختذت خامتاً  امرأتني نيفصنعت رجلني من خشب فكانت تسري ب ،كان يف بين إسرائيل امرأة قصرية" 

" ت بالس حركته فنضخ رحيهفكانت إذا مر –املسك  –وحشت حتت فصه أطيب الطيب  ،من ذهب
  ) ٤٨٦(السلسلة الصحيحة:

  . "ت باملأل أو بالس قالت به ففتحته ففاح رحيهفإذا مر ،وجعلت له غلقاً":ويف رواية -
  
  وقد وجه سؤال للجنة الدائمة لإلفتاء:  -

كري أم اخلضاب؟ وما حكم يناكري بأظافر املرأة؟ وأيهما أفضل امليناما حكم لبس الكعب العايل للمرأة، ووضع امل
  وضع احلناء للمرأة أثناء احليض؟ 

مبثل  ،واإلنسان مأمور شرعاً بتجنب املخاطر ،ألنه يعرض املرأة للسقوط ؛لبس الكعب العايل ال جيوز" اجلواب:
  : وقوله تعاىل ، ]٢٩النساء: [}لَا تقْتلُوا أَنفُسكُمو{ عموم قوله تعاىل:

}لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيلَا تكما أنه يظهر قامة املرأة وعجزيتها بأكثر مما هي عليه، ويف هذا  ]،١٩البقرة:[  }و
ولَا يبدين زِينتهن إِلَّا لبعولَتهِن أَو آبائهِن {لقوله تعاىل:؛ تدليس وإبداء بعض الزينة اليت يت عن إبدائها املرأة املؤمنة

و بنِي أَخواتهِن أَو أَو آباِء بعولَتهِن أَو أَبنائهِن أَو أَبناِء بعولَتهِن أَو إِخوانِهِن أَو بنِي إِخوانِهِن أَ
هِنائ٣١النور:[}نِس[   

وقد مشلتها الفتوى املشار إليها يف  ،من منع وصول املاء يف الوضوء والغسل إىل األظافر يكري فال جيوز ملا فيهناأما امل
اء للمرأة فال تعلم مانعاً منه كحال الطهراجلواب الثاين، وأما احلن".  
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٦- ـَالتشجــال: به بالر  
هناك من النساء ما وتتمرفهذه املرأة ملعونة.   ،ا وتتشبه بالرجالد على أنوثتهن خترج عن فطر 

  قال:  عنه اهللا رضي أخرج البخاري من حديث ابن عباسفقد 
  املُتشبهِني من الرجال بالنساء، واملُتشبهات من النساء بالرجال" rلعن رسول اهللا " 

  قال:  عنه اهللا رضي  من حديث ابن عباس وعند البخاري أيضاً
  "الت من النساءجرتاملُو ،ني من الرجالثنخاملُ rلعن رسول اهللا " 

  قال: r أن النيب tهريرة وأخرج أبو داود عن أيب 
 )٥٠٧١(صحيح اجلامع:         "الرجل واملرأة تلبس لبسةاملرأة،  ةلعن اهللا الرجل يلبس لبس"
ال جيوز للرجال التشبه بالنساء يف اللباس  عىن:امل" قال الطربي:: ")١٠/٣٤٥( "الفتح"يف  رمحه اهللا  قال احلافظ  -

   "وكذا يف الكالم واملشي" مث قال احلافظ: ،وال العكس. ،والزينة اليت ختتص بالنساء
  
  وقد سئل فضيلة الشيخ صاحل الفوزان:  -

   ما حكم لبس املرأة مالبس تشبه الرجال؟
عن ول ،املتشبهات من النساء بالرجال rفقد لعن النيب  ،جيب أن يكون لباس املرأة ال يشبه لباس الرجال" اجلواب:

  ."وتشبهها بالرجال يف لباسه أن تلبس ما خيتص به نوعاً وصفة يف عرف كل جمتمع حبسبه ،من النساء املُترجالت
  بل هناك من الوعيد الشديد الذي ينتظر املرأة املترجلة  -

  :r قال: قال رسول اهللا عنه اهللا رضي  فقد أخرج النسائي عن عبد اهللا بن عمر 
 "وثيوالد لة،املُترجواملرأة  ،القيامة: العاق لوالديهإليهم يوم  Uثالثة ال ينظر اهللا "
   :)٥٠٧١( "الصحيحة"يف  رمحه اهللا  ويف لفظ آخر ذكره األلباين   -

  "، ومدمن اخلمرء، ورجلة النساالديوث :"ثالثة ال يدخلون اجلنة أبداً
  وأخرج أبو داود بسند صحيح عن أيب مليكة قال: -
الرجلة  rلعن رسول اهللا  فقالت: -أي اخلاص بالرجال -لنعلإن امرأة تلبس ا :رضي اهللا عنها  قيل لعائشة " 

   "من النساء
  إا متعة قليلة عابرة ال تساوي لعنة اهللا وغضبه، يا صاحبة البنطال  أختاه...

 تعاىل فقد خسرت خسراناً مبيناً، خسرت الدنيا واآلخرة وذلك هو اخلسران املبني. ن لعنها اهللافم   
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   ص:ـمـنـ. ال٨
والنمص  ،ن ال تفعلهحىت أنه اآلن لينكر على م –بل ويف بعض احملجبات  –يف نساء املسلمني  ىاألمر قد تفش وهذا

  بإذن الزوج أو بدونه  ،حرام سواء كان للزوج أو لغريه
  :قال r ن النيبأ tوذلك ملا أخرجه البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن مسعود 

  "ةصمنتاملُلعن اهللا النامصة و"
  
   عنه قال: أيضاً "الصحيحني"يف أخرى ويف رواية  -
ات خلق اهللا،  فجاءته امرأة فقالت: إنه ريغات للحسن املُجلِّفَتواملُ ،اتاملُتنمصو ،لعن اهللا الوامشات واملستومشات"

لقد  فقالت:هللا؟ ومن هو يف كتاب ا rرسول اهللا  نعن لَيل ال ألعن م نك لعنت كيت وكيت،  فقال:  ماأبلغين 
ما آتاكُم الرسولُ و{ ه، أما قرأتلئن كنت قرأتيه لقد وجدت :قال ما بني اللوحني فما وجدت ما تقول،قرأت 

    "فإنه ى عنه :قال بلى. :]، قالت٧[احلشر: }فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا
 ،هو إزالة شعر احلاجب وترقيقه خاصة دون سائر الوجه"وقيل:  ،"هو إزالة الشعر من الوجه مطلقاً :قيل :والنمص

   "علم مبثل هذا من غريهاوهي أ رضي اهللا عنها   وهذا هو املنقول عن عائشة
  
  وقد وجه سؤال للجنة الدائمة لإلفتاء:  -

  ما النمص؟ وهل جيوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب، وشعر الساقني، أو اليدين؟
   على املرأة وسبب نفرة الزوج، فما حكمه؟وإذا كان الشعر مالحظاً 

وجيوز أن تزيل  ،لعن النامصة واملتنمصة  r ألن الرسول ؛وهو ال جيوز ،األخذ من شعر احلاجبني "النمص: اجلواب:
  . "ما قد ينبت هلا من حلية أو شارب أو شعر يف يديها أو ساقيها
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  تنبيهان:
واألرجح هو ما ذهب  :اختلف أهل العلم يف حكم إزالة الشعر الذي ينبت يف وجه املرأة على قولني التنبيه األول:

  م رحوألنه ال يدخل يف معىن النمص املُ ،حلصول األذى منه إليه مجهور العلماء وهو جواز ذلك؛
   :)١٤/١٠٦( "شرح مسلم"كما يف  رمحه اهللا  فقال اإلمام النووي 

"يسثْتفال حيرم إزالتها عنفقة، ة حلية أو شارب أونبت للمرأ ى من النمص ما إذان، بل يستحوبذلك قال الشافعية  ،ب
  "واحلنابلة

  
   :رمحه اهللا   العزيز بن باز وقد وجه سؤال لسماحة الشيخ عبد -

  ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت يف وجه املرأة؟ 
   هذا فيه تفصيل إن كان شعراً عادياً فال جيوز أخذه حلديث" اجلواب:

 "لعن اهللا النامصة واملُتنمصة"
فال بأس بأخذه  ،كالشارب واللحية :ن كان شيئاً زائداً يعترب مثله تشويهاً للخلقة، أما إخذ الشعر من احلاجبنيأهو 

  ألنه يشوه خلقتها ويضرها. ؛وال حرج
  

   األضرار املُترتبة على إزالة شعر احلاجبني:  :الثاينالتنبيه 
   :كلية الطب جامعة اإلسكندرية –هبه أمحد حسن يقول الدكتور و

إن إزالة شعر احلواجب بالوسائل املختلفة ينشط احللمات اجللدية فتتكاثر خاليا اجللد،  ويف حالة توقف اإلزالة ينمو "
  . أهـ  "وإن كنا نالحظ أن احلواجب األصلية تالئم الشعر واجلبهة واستدارة الوجه ،شعر احلواجب بكثافة ملحوظة

  
   :انـنـتفليج األس .٩

، وحسن األسنان ،إظهاراً لصغر السن الثنايا والرباعيات) مباعدة( هو مباعدة األسنان بعضها عن بعض" والتفليج:
   .والتدليس ،ملا فيه من تغيري خلق اهللا ؛ب حراموهذا الفعل لغري التطب

   أخرجه البخاري ومسلم)(   اهللا" قلخل املُغيرات ،للحسن املُتفَلِّجات rلعن رسول اهللا " لذا:
وكذلك جيوز شد األسنان بالذهب  ،فإذا فعل هذا لغرض التطبب جاز": )١٦ /٣( رمحه اهللا  قال صاحب املغين 

  فكل هذا مباح للضرورة.  ،وزرع األسنان واألضراس ،إذا خشي عليها التساقط
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   :مــوشـال .١٠
 قال: tأخرج البخاري عن أيب جحيفة 

  " ةوكسب البغي ولعن الوامشة واملستومش ،ومثن الكلب ،الدمى الرسول عن مثن "
  :r قال: قال رسول اهللا tاهللا  بن مسعود  أخرج البخاري ومسلم من حديث عبدو -
 "خللق اهللا املُغيرات ،للحسن املُتفَلِّجاتو ات،املُتنمصوالنامصات و ،ماتشوتسلعن اهللا الوامشات واملُ"

  ) ١٤/١٠٦( "شرح مسلم"يف  رمحه اهللا  قال النووي 
أو غري ذلك من بدن املرأة  ...أو حنومها يف ظهر الكف أو املعصم أو الشفة ة...والوامشة هي اليت تغرز إبرة أو مسل"

وهذا حرام  ة،ن تطلب فعل ذلك فهي املستومشوم ،فيخضر ةمث حتشو ذلك املوضع بالكحل أو النور ،حىت يسيل الدم
 مث على البنت لعدم تكليفها حينئذلبنت الصغرية فتأمث الفاعلة وال إوقد يفعل با ،ا باختيارهاعلى الفاعلة واملفعول ."

  هـا
وقد انتشرت هذه األيام بني الفتيات ظاهرة دق الوشم الذي اختذ شكال جديداً من حيث املكان الذي يتم فيه 

 –ن يقوم بتلك املهمة املنكرة ا أمام مورة عن عفتكشف الفتا ،إىل صدور الفتيات وبطون ، من حيث تسلَّلالوشم
مث تكشف هذه ،  واليت خصصت قسماً ا لدق الوشم وبأسعار باهظة ،يف حمالت الكوافري – وقد يكون رجالً

ا املوضة  ،ر هذه النقوشهِظْالعورة مرات أخرى أمام اجلميع لتنعوذ باهللا من اخلذالن.  –وكل هذا بزعم أ  
  
   جنة الدائمة لإلفتاء:وقد وجه سؤال لل -

   ما حكم الوشم يف اجلسم، وهل هو مانع إذا ما أراد املوشوم أداء فريضة احلج؟
  ""لعن الواصلة واملستوصلة، والوامشة واملستومشة  :r ملا ثبت عن النيب ،حيرم الوشم" اجلواب:

وال مينع الوشم من  ،خضرة أو سوادبأن يغري لوا بزرقة أو  ،وغريها من اجلسم ...م يكون يف اخلدود والشفةوالوش
  أداء احلج. 

  مالحظات: 
استشاري  -رالغفا حيث يقول الدكتور عبد اهلادي حممد عبد :لدق الوشم على اجللد آثار طبية وخيمة .١

وإذا احتوت على مواد  ،إىل حساسية اجللد يإن  املواد الغريبة اليت تدخل اجللد تؤد" األمراض اجللدية والتناسلية:
   .يدزإىل نقل أمراض الكبد الوبائي واإل جللد وتليفه،  والوخز باإلبر يؤديية فإنه يؤدي إىل سرطان ابترول

ا إذا فهذ ،ظهر يف هذه األيام نوع آخر من الوشم حبيث يطبع الوشم على اجللد أو يرسم بدالً من دقه على اجللد .٢
وإن كان  ،ديه املرأة إال لزوجهاباحلناء بشرط أن ال تبشبه ألنه ليس تغيري خللق اهللا فأ ،س بهمل يكن ضاراً باجللد فال بأ

صحيح فقه السنة أليب مالك(  "ماتاألحوط تركه ملا فيه من التشبه باملتوش(  
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   كري:ينا. إطالة األظافر وطالئها بامل١١
  فإن إطالة األظافر وعدم تقليمها خمالف لسنن الفطرة 

  :تقال رضي اهللا عنها  فقد أخرج اإلمام مسلم عن عائشة 
ظفار،  لسواك،  واستنشاق املاء،  وقص األعشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية،  وا :rقال رسول اهللا "

(أحد رواة احلديث): )٢( املاء، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص )١( وغسل الرباجم ونسيت  ، قال مصعب 
 العاشرة ، إال أن تكون املضمضة"

   :r قال رسول  اهللاقال:  tهريرة أيب وأخرج اإلمام البخاري عن  - 
  "وتقليم األظفار ،ونتف اإلبط ،وقص الشارب ،ستحداد، واخلتان: االمخس من الفطرة"
هي السنن القدمية اليت اختارها األنبياء  :الفطرة": قال القاضي البيضاوي" :رمحه اهللا   قال احلافظ ابن حجر -

  ر أكثر من أربعني يومأً دون تقليم"  واتفقت عليها الشرائع،  وال جيوز أن تترك هذه األظاف
 ،وتقليم األظفار ،ت لنا يف قص الشاربقِّو" قال: tاإلمام مسلم من حديث أنس  هأخرجوذلك للحديث الذي  -

  "أن ال تترك أكثر من أربعني ليلة ،وحلق العانة ،ونتف اإلبط
نه عازل عن وصول ماء الوضوء إىل األظافرجبانب ألمني فإنه تقليد لغري املس "كرييناامل"ى أما طالء األظافر مبا يسم، 

  كري. يوعلى هذا فال جيوز طالء األظافر ذه املان
ه بالكافرات وفيه التشب ،فإن هذا من تغيري خلق اهللا ،وكذلك ال جيوز وصل األظافر بأظفار صناعية أطول وأكثر بريقاً

  وخمالفة للفطرة السليمة.
  
  الدائمة لإلفتاء:وقد وجه سؤال إىل اللجنة  -

  ما حكم تطويل األظافر؟ 
    اهـت لتقليم األظافر أربعني يوماً.وقَّ r ألن النيب،ماً رحتطويل األظافر مكروه وإن مل يكن م" اجلواب:
 مالحظة:

للمرأة أن تصبغ أظافرها باحلناء زينة للزوج وال مانع من ذلك وال يكون حائل أو عازل عن وصول املاء إىل  
   .اراألظف

أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إىل رسول "قالت: رضي اهللا عنها  فقد أخرج أبو داود والنسائي عن عائشة 
لو كانت امرأة  :أم يد امرأة؟، قالت: بل يد امرأة،  قال ما أدري أيد رجلٍ وقال: ،يده rفقبض النيب  ،rاهللا 

   "يعين باحلناء –لغريت أظافرك 

                                                
 : هي املواضع اليت تتجمع فيها األوساخ، كعقد األصابع، ومعاطف األذن... وحنوها.غسل الرباجم )(١

 : أي: االستنجاء.انتقاص املاء )(٢
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١٢ـ. خروج املرأة مـترةطِّـع:   
يج شهوات الرجال  ؛ها اإلسالمإن خروج املرأة متعطرة ذريعة من الذرائع اليت سدمنعاً لإلثارة و  

  بل منع اإلسالم خروج املرأة متعطرة حىت إىل املسجد
  قالت: - tزوجة عبد اهللا بن مسعود  – مسلم من حديث زينب الثقفية فقد أخرج اإلمام 
  "حداكن املسجد فال متس طيباًإذا شهدت إ :rقال لنا رسول اهللا "
  :لى اهللا عليه وسلمص  قال: قال رسول اهللا tوأخرج اإلمام مسلم عن أيب هريرة  -

  "أميا امرأة أصابت خبوراً، فال تشهد معنا العشاء اآلخرة"
شرف بقاع األرض لتؤدي أعظم ند إرادة الذهاب إىل املسجد وهو أاملرأة عن التطيب عى وإذا كان اإلسالم قد 

وهلجت ألسنتهم بذكر  ،وأشرقت وجوههم مباء الوضوء ،وزكت نفوسهم م،ن طهرت قلوم مع ميف اإلسال ةشعري
ن خرجت يف كامل زينتهااهللا، فما القول مب، مطِّلَتاح الصاخب يف جمالس اللهو ويف الطرقات خة بالعطر الفو

  والشوارع
  ي:من حديث أخرجه اإلمام أمحد والنسائ r هذه املرأة قال عنها النيب 
  "فهي زانية ؛قوم ليجدوا من رحيهاعلى  تفمر ،ستعطرتاأميا امرأة "

  :بأا زانية r كما يف "فيض القدير" معلالً ملاذا وصفها النيب رمحه اهللا   قال املناوي -
"ا هيألومحلتهم على النظر إليها، ت شهوة الرجال بعطرهاج، وحيصل هلا إمث    بعينيهن ينظر إليها فقد زىنفكل م

  هـ". األا محلته على النظر إليها وشوشت قلبه ؛ذلك
  
   ؛هترولكنها حتمل طفلها الذي عطَّ -غري متعطرة -خروج املرأة من بيتها ومن األخطاء كذلك: -

  ألن علة لفت أنظار الرجال إليها بسبب الرائحة مازالت موجودة فبقي حكم التخريج ؛ وهذا ال جيوز
  
   لإلفتاء:وقد وجه سؤال للجنة الدائمة  -

هناك حديث مينع النساء من استعمال الطيب والروائح املعطرة وخاصة عن الذهاب إىل املسجد فهل جيوز 
  التطيب لتخفيف رائحة جسدها اليت ال يزيلها الصابون؟ 

إىل سواء كان خروجها  ،له رائحة عطرة إذا أرادات اخلروج من بيتها األصل أنه ال جيوز للمرأة التطيب مبا" اجلواب:
 ؛فهي زانية ؛ت على قوم ليجدوا رحيهاأميا امرأة أستعطرت مث خرجت فمرr: " لعموم قوله ؛املسجد أم إىل غريه
وليس هناك رائحة يف اجلسد ال يزيلها  .)t(رواه أمحد والنسائي واحلاكم من حديث أيب موسي وكل عني زانية" 
 ،وليست املرأة أيضاً مطالبة بالذهاب إىل املسجد ،ال الطيبحىت حتتاج بعد اغتساهلا إىل استعم ،الصابون فيما نعلم

  ".اهـبل صالا يف بيتها خري هلا من صالا يف املسجد
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  الكولونيا)  –. استعمال العطور احملتوية على الكحول (الربفان ١٣ 
وقد ثبت بقول أهل  ثيلي)حتتوي على مادة الكحول (اإل الكولونيا أو البارفانات)(أكثر الروائح العطرية املعروفة بـ

   :وعلى هذا فال جيوز استعماهلا كطيب ألمرين ،ا مسكرة"إ :اخلربة من األطباء

إِنما الْخمر والْميِسر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس من عملِ الشيطَان فَاجتنِبوه لَعلَّكُم {أن اهللا تعاىل قال: األول:

  ] ٩٠[املائدة  }تفْلحونَ

ا -وهي كل مسكر  -ى اهللا تعاىل اخلمر فسموهذا يقتضي االجتناب املطلق الذي ال ينتفع  ،رجساً،  وأمر باجتنا

كما بني جواز االنتفاع  لبينهاأخرى بإراقة اخلمر ولو كانت فيها منفعة  rوكذلك أمر النيب  ،كرمعه بشيء من املس

على منصف أن التضمخ بالطيب املذكور والتلذذ برائحته واستطابته واستحسانه مع  ، فال خيفىجبلود امليتة. وملا أراقها

   }فَاجتنِبوه{ يقول له:  بحانه وتعاىلس وربه  ،أن يضعه على جسده وكيف تطيب نفس مؤمنٍ ،أنه مسكر فيه ما فيه

  األمر الثاين: 

فتحرم على هذا الصالة يف الثوب أو البدن الذي  ،وغريهم ةعند مجهور العلماء من األئمة األربع –أن اخلمر جنس 

  أصابه هذا العطر بل تبطل الصالة عند اجلمهور بذلك 

 :تنبيه

جاستها، وهو مذهب اجلمهور، وشيخ اإلسالم، نن قال باختلف أهل العلم يف حكم اخلمر على قولني: فمنهم م

  ومنهم من قال أا طاهرة

أو إذا كانت هذه العطور مذابة بغري  ،إذا كانت نسبة الكحول فيها قليلة ،ن أجاز هذه العطورهناك من أهل العلم مو

ذا أن هناك من البدائل ما ؛ خروجاً من اخلالف، أضف إىل هولكن األحوط ترك هذه العطور ،اإلثيلي الكحول مادة

  يغين عن استخدام مثل هذه العطور.
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١٤واد:ـ. صبغ الشعر بالس   
ض على صبغ الشعر خمالفة لليهود والنصارى، جاء اإلسالم وحر  

  قال:  r أن رسول اهللا tهريرة مسلم  من حديث أيب البخاري و فقد أخرج 
  "فخالفوهم ،إن اليهود والنصارى ال يصبغون"

  ادوصبغ الشعر بالسوى عن اإلسالم  ءجالكن 
يوم فتح مكة ورأسه  ة"أُيت بأيب قحاف قال:  عنه اهللا رضي   عن جابر بن عبد اهللا "صحيحه"فقد أخرج مسلم يف  

  اد"ووا هذا بشيء واجتبوا السري: غrَفقال رسول اهللا  ،امة بياضاًغوحليته كالث
  
  ن هذا يدخل يف باب التدليس والغش واخلداع بل توعد كلَّ من يصبغ بالسواد بوعيد شديد؛ أل -

يكون قوم خيضبون يف آخر " :r قال رسول اهللاقال:   عنه اهللا رضي فقد أخرج أبو داود وغريه عن ابن عباس 
  "ال يرحيون رائحة اجلنة ،الزمان بالسواد كحواصل طري احلمام

   :)٧/٢٨١قال حممد مشس احلق العظيم آبادي كما يف عون املعبود ( -
، أي باللون األسود بالسواد:، ون الشعر األبيض من الشيب الواقع يف الرأس واللحيةريغأي ي :"ونخيضب"قوله: "

: ال يرحيون، واملراد هنا صدره األسود ،املعدة :صل احلوصلةأأي كصدورها فإا سود غالباً،  و كحواصل احلمام:
   "يعين رحيها ،ال جيدون رائحة اجلنةأي ال يشمون و

   واملختار التحرمي "يكره كراهة ترتيه" :وقيل"وحيرم خضبه بالسواد على األصح، :رمحه اهللا   يقال النوو -
  هذا من مذهبنا.  "السواد اواجتنبو" :r لقوله

  
   الفوزان: هللا وقد وجه سؤال لفضية الشيخ عبد -

  ما حكم صبغ املرأة شعرها باللون األسود؟ 
  عن صبغ املرأة شعرها بالسواد.  rيه  صبغ املرأة رأسها بالسواد منهي عنه لعموم" اجلواب:

 )١( "أُيت بأيب قحافة يوم فتح مكة ورأسه وحليته كالثغامة قال:  عنه اهللا رضي اهللا  ومن ذلك حديث جابر بن عبد
 : غَيروا هذا بشيء واجتبوا السواد"لى اهللا عليه وسلمص بياضاً، فقال رسول اهللا 

   :r قال: قال رسول اهللا  عنه اهللا رضي  وعن ابن عباس
  الزمان بالسواد كحواصل احلمام ال يرحيون رائحة اجلنة"  "يكون قوم خيضبون يف آخر 

 تنبيه: 
 فعليه باحلناء والكتم  ،ة وخمالفة ألهل الكتابنمن أراد أن يصبغ إتباعا للس، املرأة كالرجل يف هذا الباب

   :r قال رسول اهللا قال: tفقد أخرج أبو داود وغريه من حديث أيب ذر 
 ")٢(حلناء الكتمإن أحسن ما غري به الشيب ا"

                                                
 الثغام: نبات أبيض. )(١
 لط بالومسة خيضب به، والومسة: شجرة خيتضب بورقها.الكتم: نبات خي )(٢
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    :ي املرأة عن مجع الشعر فوق الرأس -١٥

- املرأة "فتاوىكما يف  رمحه اهللا   ئل الشيخ ابن عثيمنيس"   

  ؟ما حكم وضع احلشوى داخل الرأس؟ أي ما حكم جتميع املرأة لشعرها فوق الرأس، أو ما يسمونه بوضع الكعكة

الذي جاء ا عند أهل العلم داخل يف النهي أو يف التحذير هذ الرأس ، فإنجممع فوق "الشعر إذا كان  :فأجاب فضيلته

   r عن النيب

  قال: r أن رسول اهللا tهريرة الذي أخرجه مسلم من حديث أيب احلديث الصحيح  يف

 ،)١("صنفان من أهل النار مل أرمها: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات عاريات

ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها، وإن رحيها لتوجد من مسرية  ،)٣(كأسنمة البخت املائلة ءوسهنر ،)٢(مميالت مائالت

 كذا وكذا"

   ."كأسنمة البخت املائلة نسهءور ،مائالت مميالت ،نساء كاسيات عاريات":r فقول النيب

 إذا كانت املرأة ستخرج إىل س به إال، فإن هذا ال بأالرقبة مثالًعلى  أما إذا كان فإذا كان الشعر فوق ففيه ي،

ويكون هذا من باب  ،ألنه سيكون له عالمة من وراء العباءة تظهره ؛جفإنه يف هذه احلالة يكون من الترب ،سوق

فال جيوز.  ،ج ومن أسباب الفنتالترب  

                                                
 كاسيات عاريات: أي يلبسن ثياباً رقيقة تصف ما حتتها، أو ثياباً ضيقة، أو ثياباً مفتوحة، فهي يف الظاهر كاسية، ويف احلقيقة عارية. )(١

يف مشيتهن، مميالت أكتافهن، أو مائالت إىل الرجال  متبخترات وأأي لغريهن إىل فعلهن املذموم بتعليمهن إياهن ذلك، ) مائالت مميالت: (٢
 .أو متشطن املشطة امليالء، أو ميشطن غريهن تلك املشطة، وهي مشطة البغايا ،مميالت هلم مبا يبدين من زينتهن

 .فتشبه أسنمة اإلبل ،يكربا بلف حنو عمامة أو عصابةو) كأسنمة البخت املائلة: أي جيمعن الضفائر فوق رءوسهن (٣
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  وصل الشعر بشعر آخر (لبس الباروكة) -١٦

  كة) فال جيوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر (كلبس البارو
  فإنه حرام  ؛سواء كان ذلك للزوج أو لغريه

إن امرأة جاءت إىل رسول : قالت   اعنه اهللا رضي   اري ومسلم عن أمساء بنت الصديقــرج البخـد أخـفق
 رأسها؟  فسب لُصاَفَأَ ،ين اوزوجها يستحثَّ )١(مث أصاا شكوى فتمرق رأسها ،إين أنكحت ابنيت" فقالت: r اهللا

  ")٣( ستوصلةواملُ )٢( الواصلة rرسول اهللا 
  :رضي اهللا عنها   عند البخاري ومسلم أيضا عن أمساءأخرى ويف رواية  -
  " واملُستوصلةلعن الواصلة  rأن النيب "

  ن تساقط شعرها إعلى أن وصل الشعر حرام على املرأة و األوىلوتدل الرواية 
  :  عنه اهللا رضي  ومسلم عن معاوية بن أيب سفيان يوأخرج البخار -
 ،ينهى عن مثل هذه  rأين علماؤكم؟ مسعت رسول اهللا  :فقال ،سيرحيد نه تناول قصة من شعر كانت ب"أ

   "إمنا هلكت بنو إسرائيل حيث اختذ هذه نساؤهم: ويقول
 :من شعر أو قصة من الشعر فقال ةخطب ملا قدم املدينة وأخرج كب tوعند البخاري ومسلم من حديث معاوية  -

عت رسول اهللا يقول: ما من امرأة جتعل يف رأسها شعراً من شعر مثل هذا؟ مس ن"ما بال نساؤكم جيعلن يف رءوسه
   غريها؛ إال كان زوراً"

   ولبس الباروكة زوراً وال شك يف ذلك.
  
   :رمحه اهللا   وقد وجه سؤال لفضيلة الشيخ "حممد بن صاحل العثيمني" -

  هل جيوز للمرأة أن تستعمل الباروكة " الشعر املستعار"؟ 
وهي داخلة يف الوصل وإن مل تكن وصالً، فهي تظهر رأس املرأة على وجه أطول من  ،ةمرحالباروكة م" اجلواب:

أو كانت  ،رأس شعر أصالًاللكن إن مل يكن على  ،الواصلة واملستوصلة r فتشبه الوصل، وقد لعن النيب تهحقيق
  ألن إزالة العيوب جائزة. ؛قرعاء فال حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب

  وجه سؤال للجنة الدائمة لإلفتاء:  وقد -

                                                
  .فتمرق: انتثر وسقط (تساقط شعرها) )(١

   .الواصلة: اليت تصل شعر املرأة بشعر آخر )(٢

 املُستوصلة: اليت تطلب من يفعل ا ذلك. )(٣
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ا لزوجها؟  ىما حكم لبس املرأة ما يسم بالباروكة لتتزين  
لكن يف حدود ما أباحته  ،العالقة بينهما يخر مبا حيببه فيه ويقول لآلينبغي لكل من الزوجني أن يتجم" اجلواب:

حىت صار من  ؛ات واشتهرت بلبسه والتزين بهولبس الباروكة بدأ يف غري املسلم ،شريعة اإلسالم دون ما حرمته
  ه بالكافرات، نها ا ولو لزوجها فيه تشبفلبس املرأة املسلمة إياها وتزي ،سيمتهن

   فهو منهم" ؛ه بقومٍتشب من" عن ذلك بقوله  r وقد ى النيب
  عن ذلك ولعن فاعله.   rالنيبى وقد ، بل أشد منه، وألنه يف حكم وصل الشعر

 حظة:مال
 ،الراجح من قويل أهل العلم أنه جيوز للمرأة أن تصل شعرها خبيوط احلرير أو الصوف أو القماش مما ال يشبه الشعر

  "ل والتحسنيوإمنا هو للتجم ،مقصود الوصل معىنفإن هذا ليس بوصل وال يف 
  )-محهما اهللا ر –، ونقل ذلك أيضا النووي عن القاضي عياض رمحه اهللا  ذهب إىل ذلك اإلمام أمحد بن حنبل (
  

١٧- ا: ـق املرأة لرأسهـلْـح  
نِكما ما كذلك متنع من حلق الرأس   ،ت املرأة من وصل الشعرعفإ  

  :رمحه اهللا   مفيت الديار السعودية –آل الشيخ  إبراهيمقال الشيخ حممد بن 
عن عثمان،   ، ورواه البزارt عن علي "سننه" ملا رواه النسائي يف ،النساء فال جيوز حلقه سءووأما شعر ر"

  قالوا: y ورواه ابن جرير عن عكرمة
  "أن حتلق املرأة رأسها  rى رسول اهللا "

   التحرمي ما مل يرد له معارض يفإنه يقض r والنهي إذا جاء عن النيب
   ":املرقاة شرح املشكاة"قاري يف  يقال املال عل

   اهـ". ى للرجال يف اهليئة واجلمالحوذلك ألن الذوائب للنساء كاللِّ أن حتلق املرأة رأسها"": قوله"
  ) ٢/٢٩إبراهيم:الشيخ حممد  فتاوىجمموع (                                                                 

ه س بقصأب أو يطول كثرياً ويشق عليها فال ،كأن تعجز عن مئونته ،غري الزينة ةوأما قص شعر رأسها فإن كان حلاج
واستغنائهن عن تطويل  ،لتركهن التزين بعد وفاته ؛يفعلنه بعد وفاته r كما كان بعض أزواج النيب ،بقدر احلاجة

  الشعر 
 وأما إن كان قصد املرأة من قص شعرها هو التشبه بالرجاله بالكافرات والفاسقات أو التشب، فهذا محربال  م

وعن تشبه املرأة بالرجال ،ار عموماًه بالكفشك للنهي عن التشب.  
  املرأةوإن كان قصد ن فالذي يظهر أنه ال جيوز منه التزي 
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 أضواء البيان"يف  رمحه اهللا   قال الشيخ حممد األمني الشنقيطي":  
إفرجنية خمالفة ملا كان عليه نساء  ةإن العرف اجلاري يف كثري من البالد بقطع املرأة شعر رأسها إىل قرب أصوله سن"
 ...ت البلوى ا يف الدين واخللق والسمتاالحنرافات اليت عم فهو من مجلة ،سلمني ونساء العرب قبل اإلسالمامل

   "كالوفرةتكون سهن حىت ءويأخذن من ر rأن أزواج النيب ":مث أجاب عن حديث ،وغري ذلك
أما بعد  ،ومن أمجل زينتهن شعورهن ،يتجملن يف حياته نألن كُ ؛سهن بعد وفاتهءوإمنا قصرن ر rبأن أزواج النيب 

وهو انقطاع أملهن انقطاعاً  ،وفاته فلهن حكم خاص ن ال تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء مجيع أهل األرض
بسبب وفاة إىل املوت ات احملبوسات عتدالذي ال ميكن أن خيالطه طمع فهن كاملُ زواجويأسهن يف ال ،كلياً يف التزويج

  .r النيب
عند اللَّه  وما كَانَ لَكُم أَنْ تؤذُوا رسولَ اللَّه ولَا أَنْ تنكحوا أَزواجه من بعده أَبدا إِنَّ ذَلكُم كَانَ{تعاىل:قال  

    ] ٥٣األحزاب:[ }عظيما
                                                          هـــ اواليأس من الرجال بالكلية قد يكون سبباً للترخيص يف اإلحالل بأشياء من الزينة ال حتل لغري ذلك السبب. 

  )٦٠١: ٥/٥٩٨ :(أضواء البيان
  
    رمحه اهللا   باينوقد وجه سؤال لفضية الشيخ األل -

  ما حكم أخذ املرأة شيئاً من شعرها؟ 
فإن كانت املرأة تقص شعرها تشبهاً بالكافرات أو  ،قص املرأة شعرها ينظر فيه إىل الدافع إىل هذا العمل" اجلواب:

 ؛أما إن كانت املرأة تقص ختفيفاً من شعرها أو حتقيقاً لرغبة زوجها ال جيوز أن تقص شعرها ذه النية،الفاسقات ف
  يأخذن من شعورهن حىت تكون كالوفرة. نكُ r أن نساء النيب "صحيح مسلم"يف ذلك مانعاً مادام أنه يف  ىفال أر

  
  وقد وجه سؤال للجنة الدائمة لإلفتاء:  -

ما حكم تقصري املرأة شعرها للضرورة، مثالً يف بريطانيا النساء يرين أن تغسيل الشعر الكثيف صعب عليهن يف 
  ن شعورهن؟ وفلذا يقصاجلو البارد 

تقصري الإذا كان الواقع كما ذكرت جاز هلن أن يقصرن شعورهن بقدر ما تدعو إليه احلاجة فقط، أما " اجلواب:
لقول النيب ؛ه بالكافرات فال جيوزللتشب r: "ه بقومٍ؛ فهو منهمن تشبم"    

 شبه تسري كالرجال، أو لغرض التأن تقص شعرها حىتأن تطيع زوجها إذا أمرها  لمرأةوال جيوز ل مالحظة:
  ألنه ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق. بالفاسقات أو الكافرات؛
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   :لبس العدسات امللونة للزينة -١٨
  ري خللق اهللا. يوهذا حرام ألنه تغ

} لَّعنه اللّه وقَالَ لَأَتخذَنَّ من عبادك ١١٧{إِن يدعونَ من دونِه إِالَّ إِناثاً وإِن يدعونَ إِالَّ شيطَاناً مرِيداً{ قال تعاىل:
خلْق اللّه ومن } وُألضلَّنهم وُألمنينهم وآلمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ اَألنعامِ وآلمرنهم فَلَيغيرنَّ ١١٨نصيباً مفْروضاً{

لطَانَ ويالش ذختبِيناًياناً مرسخ ِسرخ فَقَد اللّه ونن داً م١١٩ -١١٧[النساء: }ي[  
   –حفظه اهللا  –هذا وقد سئل فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان  -

  علماً بأن قيمتها غالية؟  ،عن حكم لبس العدسات امللونة حبجة الزينة واتباع املوضة
خصوصاً إذا  ،فإن تركه أحسن ةأما إن كان من غري حاج ،لبس العدسات من أجل احلاجة ال بأس به" فأجاب:

والغش ألنه يظهر العني بغري مظهرها  سمن اإلسراف احملرم، عالوة على ما فيه من التدلي الثمن فإنه يعد يةغال تكان
  )٤٩صــ :زينة املرأة فتاوى(من            "إليه ةاحلقيقي من غري حاج

   
  واإلسراف فيه:  مستمرة ةكياج بصوراوضع امل -١٩

ن للزوج مبا شاءت من املساحيق بداية ينبغي أن نعرف أنه جيوز للمرأة أن تتزي  
  "خري طيب النساء ما ظهر لونه وخفي رحيه" :قال r فقد أخرج الترمذي أن النيب

  :قال t ويؤيد ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري من حديث أنس
،  فأخربه أنه تزوج امرأة من r، فسأله النيب ةثر صفرأوبه  rن عبد الرمحن بن عوف جاء إىل رسول اهللا "إ

  احلديث "األنصار...
  يف شرح هذا احلديث:  رمحه اهللا  قال النووي 

   "قت به من جهة زوجته،  فهذا دليل على استعمال املرأة لألصباغ واملساحيقن الصفرة تعلَّ"إ
  : الصةواخل

اهللا هلا يف إبدائه هلم، وإذا مل يكن فيه تدليس وال غش  نَذن أَكياج ما دامت ال تبديه إال ملَاأن للمرأة أن تستعمل امل
  وإذا مل يثبت له ضرر كبري على بشرة املرأة.  ،ألحد

 تنبيه: 
كياج أضراراً على البشرةان يذكر أن للمهناك من األطباء م، أو  ،من استخدامه فإذا ثبت ذلك فعلى املرأة أن حتد

 ،وتكون بني احلني واآلخر ،ف ضارة بشهادة أهل الطب، وتستخدمها بال تكلُّتتحرى األصباغ واملساحيق الغري
ن له.ويكون الغرض من ذلك إعفاف الزوج والتزي  

  وقد وجه سؤال لفضيلة الشيخ صاحل الفوزان:  -
  ما حكم املساحيق اليت تضعها النساء على وجوههن للزينة؟

فال بأس به وال  ؛وهي ال تضر الوجه وال تسبب فيه شيئاً ،اجلمال إن كان حيصل ا :املساحيق فيها تفصيل" اجلواب:
  فإا متنع من أجل الضرر. أخرى، كبقع سوداء أو حتدث أضراراً فيه  ،أما إن كانت تسبب فيها شيئاً ،حرج
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"إن هذا  :أستاذ األمراض اجللدية والتناسلية بكلية طب طنطا -ويقول الدكتور مصطفي حسني عبد املقصود  -

   املاكياج الصناعي احلديث له أضرار بالغة على البشرة"
  : ضرر املاكياج: أوالً

  وبالتايل يؤدي إىل عجز مبكر يف اجللد  ،دهىل ضمور اجللد وجتعإيؤدي 
 يؤدي إىل جفاف اجللد وتشققه 

 يؤدي إىل التهاب اجللد ويجه باحلساسية واإلكزميا 

يق زيادة اللون وظهور مناطق مسراء ككلف احلمل، وإما بقلة الصبغات يف إما عن طر ،يؤدي إىل تغري يف لون اجللد
 اجللد وظهور بعض البقع البيضاء. 

 أو تكاثر منو الشعر بالوجه  ،تؤدي بعض األلوان إىل امتصاص اإلشعاعات وظهور حساسية ضوئية باجللد

ه بعض األورام. مما قد ينتج عن ،ر يف تركيب خاليا اجللدقد تؤدي هذه املواد إىل تغي 

 وظهور بعض احلبوب اليت تشبه حب الشباب.  ،تؤدي الكرميات اليت تستعمل كأساس إىل إغالق مسام اجللد

 املصابني به وعدم استجابته للعالج  ىكياج إىل يج حب الشباب لداكما يؤدي امل

   :ثانياً: أمحر الشفاه
  ويج الشفتني  ويؤدي إىل التهاب ،قهمايودي إىل جفاف الشفتني وتشقُّ -١
 كما قد ينتج عنها بعض األورام  للشفتني  ،يؤدي االستعمال املتكرر له إىل اإلكزميا واحلساسية بالشفتني -٢

 مما يؤدي إىل زيادة اللون وامسرار الشفتني  ،تؤدي املادة امللونة إىل امتصاص اإلشعاعات وتركيزها حول الشفتني -٣

 هـ ".اباجلسم ةامتصاص بعض هذه املواد إىل أضرار بالغعند اختالطها بالطعام والشراب قد يؤدي  -٤

  مقال للدكتور وجيه زين العابدين يقول فيه:  ٩٣ص  ١٤٠عدد  "جملة الوعي اإلسالمي الكويتية"وجاء يف  -
فإنه تعرضه لإلصابة بالبثور وااللتهابات يف اجللد،  فيضعف ويصاب  ،أما املساحيق والدهون اليت توضع يف الوجه"

، وكم ا تبلغ الفتاه بعد العشرين عاماًد والشيخوخة قبل األوان، وقد يترك التجعد خطاً بارزاً حتت العني، وملَّعبالتج
  أو جاءت احلساسية للجفن من الصبغ الذي يوضع فوقه.  ،سببت الرموش الصناعية التهابات باجلفنمرة من 
 وقد يعرض أمحر الشفاه للتورويسبب أحياناً ،ألنه يزيل الطبقة احلافظة للشفاه ؛وتشققهس جلدها الرقيق م أو تيب 

 ه أو املرض املزمن. ويعرضها لاللتهابات املتكررة والتشو ،صبغ األظافر تشققاً وتكسراً يف األظافر

  إن اإلنسان بطبيعته البد أن جيد له من احلماية من املؤثرات اخلارجية اليت تصيبه حبكم حياته يف هذه األرض ،
ة احلديثة ومن املؤسف أن املدني ،نستفيد من قواه الدفاعية ؛لد هو خط الدفاع األول فبقدر ما تكون عنايتنا باجللدواجل

  .عن طريق اإلسراف يف استعمال أدوات التجميل ومواده ،الدفاعية باألذى ىتتعرض هلذه القو
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 كلية الطب جامعة اإلسكندرية: –أمحد حسن  ةويقول الدكتور وهب -
فهي  ،إن إزالة شعر احلواجب بالوسائل املختلفة مث استخدام أقالم احلواجب وغريها من مكياج اجللد هلا تأثريها أيضاً"

كما أن ، مثل الرصاص أو الزئبق تذاب يف مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو ،ةات معادن ثقيلبمصنوعة من مركَّ
رولية وكلها أكسيدات خمتلفة تضر باجللد. نة تدخل فيها بعض املشتقات البتبعض املواد امللو  

 افإن هل ؛كياجاتاأما لو استمر استخدام هذه امل ،وإن امتصاص املسام اجللدية هلذه املواد حيدث التهابات وحساسية 
ب كياجات هلا خاصية الترسافهذه املواد الداخلة يف تركيب امل ،تأثرياً ضاراً على األنسجة املكونة للدم والكبد والكلى

فتتكاثر  ؛ط احللمات اجللديةوإن إزالة شعر احلواجب بالوسائل املختلفة ينش ،فال يتخلص اجلسم منها بسرعة ،الكامل
وإن كنا نالحظ أن احلواجب األصلية  ،ف اإلزالة ينمو شعر احلواجب بكثافة ملحوظةخاليا اجللد،  ويف حالة توقُّ

 تالئم الشعر واجلبهة واستدارة الوجه. 
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  :استشارية أمراض العيون –ول الدكتورة نادية عبد احلميد صاحل وتق
 ،وتساقط الرموش ،تؤدي إىل األضرار بالعيون ةإن مستحضرات جتميل العيون حتتوى على كيماويات حارق"

ا، كذلك تؤدي هذه املستحضرات إىل تره ل يف جلد والتهابات ودمامل باجلفون، مع ظهور األكياس الدهنية
رت الدكتورة نادية ن مع ظهور اهلاالت السوداء حول جفون العيون، مث حذَّان وذابلتاوتبدو العينان مرهقت اجلفون،

عندما  ،لضرر آخر يكمن يف العدوى بأمراض العيون ؛ حىت ال تكون وسيلةمن تبادل هذه املستحضرات مع الغري
  أخرى أدوات التجميل كالقلم والفرشاة  ةتستخدم سيد

 مالحظة:
  حول األلوان اليت تستخدم حول العينني:  ةعض األطباء حقائق علميذكر ب

 اللون األسود ما هو إال كربون أسود،  وأكسيد احلديد األسود.  .١

  .زرق بروس ومواد أخرى زرقاءأاللون األزرق ما هو إال  .٢
  .كاسيد الكرومهو لون أحد أاللون األخضر  .٣
  .احلديد احملروقأحد أكاسيد اللون البين هو  .٤
  .ديداحلللون األصفر هو أكسيد ا .٥
   .خطرية للعني وما حوهلا كل هذه املواد الكيميائية تسبب أضراراًو
  

   . إجراء عمليات التجميل من غري ضرورة:٢٠
والقت رواجاً من الفاسقات الالهثات وراء سراب الشهرة  ؛مراكز جراحات التجميل انتشرت يف هذه اآلونة

  واجلمال. 
أو  ،أو تنسيق القوام ،أو شد الوجه ،أو تفتيح لون البشرة ،بعض أجزاء اجلسم أو تصغريها وذلك من أجل تكبري 

  .ومما الشك فيه أن عمليات التجميل منها مباح أو واجب وبعضها حرام  ،غري ذلك أو ...عمل وشم
  : عمليات التجميل املُحرمة: أوالً

واألسود  ،ق الناس منهم الطويل أو القصريخل U، فاهللا بحانه وتعاىلس وهي كل ما يدخل يف باب تغيري خلق اهللا 
  كما قال تعاىل: ،فهو الرب املصور  بحانه وتعاىلس ده وإبداعه وهذا كله من آيات تفر ،واجلميل والدميم ،واألبيض

} وه  يمكالْح زِيزالْع وإِلَّا ه اُء لَا إِلَهشي فامِ كَيحي الْأَرف كُمروصي ي٦[آل عمران:  }الَّذ [  
 الصورة أو اللون أو التركيب يدخل يف باب العدوان على خلق اهللا جل ريال شك أن التعدي على خلق اهللا بتغيو

  ] ٣٠[الروم:}لَا تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ{ كما قال تعاىل: ،وعال
  .وهذا خرب يراد به اإلنشاء، والشيطان يعمل على إضالل بين آدم ويأمرهم بتغيري خلق اهللا ،هللاخلق ا الوال تبد :أي

} لَّعنه اللّه وقَالَ لَأَتخذَنَّ من عبادك ١١٧إِن يدعونَ من دونِه إِالَّ إِناثاً وإِن يدعونَ إِالَّ شيطَاناً مرِيداً{{ قال تعاىل:
يباً مصوضاً{ننَّ ١١٨فْرريغفَلَي مهنرآلمامِ وعآذَانَ اَألن كُنتبفَلَي مهنرآلمو مهنينُألمو مهلَّنُألضن } ومو اللّه لْقخ

  ]١١٩ -١١٧[النساء:} يتخذ الشيطَانَ ولياً من دون اللّه فَقَد خِسر خسراناً مبِيناً
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تباع الشيطان الذي اكل ذلك من  ؛الوجهة  اللون أو تغيري الصورة اليت ركب اهللا اإلنسان عليها وخاصة صورريفتغي
  وأن يعتدوا على خلق اهللا بالتبديل والتغيري  ،يريد إضالل بين آدم

  ] ٣٠[الروم: }أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ لَا تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن{وقد قال تعاىل: 
والعكس، وهذا فيمن خلق  أنثىهي تغيري اجلنس من ذكر إىل  ة،ومما ال شك فيه أن أعظم أعمال تبديل خلق اهللا حرم

أو التحويل إىل جنس ثالث كإجياد جنس ال حيمل ويستخدم  ،والعكس أنثىاهللا ذكراً كامالً فأراد أن يكون 
  جرام واإلفساد يف األرض. ، فهذا من اإلع فقطلالستمتا
من اجتمعت فيه أعضاء الذكورة واألنوثة وهو ما يعرف باخلنثى، فإن إجراء عمليه جراحية إلحلاقه باجلنس تنبيه: 

   الغالب عليه؛ فهذا ال يدخل يف تغيري خلق اهللا، بل هذا رجوع إىل أصل اخللقة.
  

   ومن األدلة على حترمي تغيري خلق اهللا
  قال: r أن رسول اهللا t البخاري ومسلم عن عبد اهللا بن مسعود هأخرج ما

ات، والواصصمنمات، والنامصات واملُتشوتات خللق اهللا" ،الت"لعن اهللا الوامشات واملُسريات للحسن، املُغفَلِّجواملُت   
  رمحه اهللا  واللعن هو الطرد من 

  .لغريهاهي اليت تصنع الوشم لنفسها أو  الوامشة:
  هي اليت تطلب من غريها أن يصنع  الوشم هلا.  :ةاملُستوشم
   قههي اليت تطلب من غريها أن يأخذ من شعر حاجبها أو حاجب غريها وترقِّ النامصة:
صمنهي اليت تطلب من غريها أن تفعل ذلك حباجبها. :ةاملُت   

  .و بشعر صناعيهي اليت تصل شعرها أو شعر غريها بشعر آدمية أ الواصلة:
  وآخر.  ها جلعل فلج وفرقة بني كل سنيبر :ج األسنان ومعناههن الاليت تفلِّ  :املُتفَلِّجات

  "لةصوتسواملُ لعن اهللا الواصلة": قال r البخاري ومسلم أن رسول اهللا دوهناك حديث عن

  .هي اليت تصل شعرها أو شعر غريها بشعر آدمية أو بشعر صناعي الواصلة:

  خر أن يفعل ذلك بشعرها. آهي اليت تطلب من شخص  :ملستوصلةا

هذه  ةوهذا يدل على حرم ،وذكر أا من تبديل خلق اهللا ،م يف هذا احلديث بعض األمور بعينهارحr  فالرسول

   خلق اهللا ريوهي تغي ،وتوجد فيه هذه العلة عىنوعلى كل ما يدخل يف هذا امل ،األمور

  -ومن ذلك:

 بتكبري بعض أجزائه أو تصغريها. ،اجلسمتنسيق قوام  -١

  قال تعاىل:تفتيح لون البشرة،  -٢

}لْعل اتلَآي كي ذَلإِنَّ ف انِكُمأَلْوو كُمتأَلِْسن لَافتاخضِ والْأَرو اتاومالس لْقخ هاتآي نمونيم٢٢ :[الروم} ال [  
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  شد الوجه أو صبغ الشعر بالسواد: -٣

  دليس حيث يوحي لآلخرين بأن هذا الشخص أو تلك املرأة أصغر سناً من احلقيقة. ن فيه تأل

يوم فتح مكة ورأسه  - tوالد أيب بكر الصديق  -"أُيت بأيب قحافة  :tقد أخرج اإلمام مسلم عن جابر و

  : غَيروا هذا بشيء واجتبوا السواد"لى اهللا عليه وسلمص بياضاً، فقال رسول اهللا  )١( وحليته كالثغامة

  وشم والنمص ولبس الباروكة وتصغري األسنان ال -٤

  .ةعمليات شفط الدهون لغري حاج -٥

 مالحظة: 

 وإا تغيري خللق اهللا وتكون سبباً للعن والطرد من  ،مة شرعاً واليت ال جيوز فعلهارحبعد عرض بسيط لبعض األمور املُ

   .ة قهريةخر وهو أن املرأة قد تتكشف على الطبيب دون ضرورآفهناك حمظور  ،رمحه اهللا 

                                                
 الثغام: نبات أبيض. )(١
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  ثانياً: عمليات التجميل الواجبة أو املباحة شرعاً: 
   -:مثال ذلك ،جبسم اإلنسان مينع أحد أعضاء اجلسم من أداء وظيفته أو يقلل كفاءته عيبكوجود 

له  متنع الرؤية، فهذا حيلُّ ةأو على عينه سحاب ،أو يقع جفنه على عينه لضعف العضالت فيه ةشخص عينه مغلق )١
  لتمكني عينه من الرؤية.  ةيإجراء عمل

شخص فمه أو شفته مشقوقة تعوق الكالم والطعام والشراب، ال حرج هنا يف إجراء عملية جراحية لتصحيح  )٢
  .عيبهذا ال

فإذا كانت العملية  ،أو عنده ضعف يف السمع ،أو ا ثقب يف الطبلة حبيث ال ميكنه السماع ةشخص أذنه مغلق )٣
  .فال مانع من إجراء تلك العملية ؛تقويه اجلراحية تعيد إليه السمع أو

فال مانع كذلك من  ،هات تعوق أداء تلك اليد لوظيفتهاأو هناك تشو ة،أو أصابعه معوج ،شخص يده ملتوية )٤
 جراء عملية جراحية لتصحيح احلالة غري الطبيعية. إ

راحية لزيادة طول الساق ج ةجراء عمليإشخص له ساق أطول من األخرى بدرجة تؤثر على مشيته، ال مانع من  )٥
 خرى.القصرية لتصبح مثل الساق األ

هنا يباح تقصري السن الطويل إلزالة  ؛شخص أحد أسنانه أطول من بقية األسنان بدرجة ملحوظة تؤذيه )٦
 الضرر... وهكذا 

٧( اخللقة  وكذلك إزالة ما خيالف أصل ،هات اليت رمبا تكون حدثت يف أثناء احلمل بسبب عقار أو غريهإزالة التشو
 وال يدخل هذا يف باب التغيري خللقة اهللا.    ،والزيادات اللحمية ،كاألصبع السادس

 (من فتاوى للشيخ عبد الرمحن عبد اخلالق)                                                    

وخاصة ما  ،وترقيع احلروق الشديدة ،عادة ترميم اجلروح املتهتكةوإ ،وكذلك من األمور املباحة قفل اجلروح الغائرة
  يصيب الوجه واألماكن اليت تظهر من اجلسم غالباً 

  اجلسد.  إىل  وإعادة اهليئة األصلية الضرر وهذا كله يرجع إىل باب إصالح
  

 تنبيه مهم:
  يف ذلك علماء الدين وعلماء الطب  قبل إجراء العملية يستفىت

  ؟ الدين هل هذه العملية مباحة شرعاً فيسأل علماء
ل علماء الطب، هل يغلب ، ويسأبل يسأل عدد من العلماء املشهود هلم بالعلم والورع ،وال يكتفي بسؤال عامل واحد
ه مجع املال مهُّ وليس ،له خبشية اهللا ممن يشهدويسأل أكثر من طبيب  ؟وهل هلا أضرار ؟على الظن جناح هذه العملية

   .املاديوالربح 
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 وبعد...
 فهذا آخر ما تيسر مجعه يف هذه الرسالة  

أن ينفع ا مؤلفها وقارئها،  بحانه وتعاىلس نسأل اهللا أن يكتب هلا القبول، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، كما أسأله 
  ومن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ويل ذلك والقادر عليه.

ده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، واهللا هذا وما كان فيها من صواب فمن اهللا وح
ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري يعتريه اخلطأ والصواب، فإن كان صواباً فادع يل بالقبول والتوفيق، 

  وإن كان مث خطأ فاستغفر يل 
 جلّ من ال عيب فيه وعال وإن وجدت العيب فسد اخللال

  لي كله صاحلاً ولوجهك خالصاً، وال جتعل ألحد فيه نصيبفاللهم اجعل عم
  واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات.                                            

  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني، وصلّى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
  هذا واهللا تعاىل أعلى وأعلم.........

  سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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