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 ولباسها املرأة املسلمةزينة 

املرأة بطبيعتها مكملة للرجل، وهي زينة زوجها، وخري الزينة زينة التقوى، فال خري يف مجال بال إميان وتقوى، 
 .وكم من امرأة رزقها هللا مجاالً وقواماً حسناً، فجردته من التقوى فأصبحت لقمة سائغة

 كأداة زينة، كما يف اإلعالم الفاسد، حىت إذا ذبلت رميت.واملرأة اليت تعرض مجاهلا يستخدمها الرجل  
ولباس التقوى خري اللباس، فإن مل تتزين املرأة به، مل تنتفع بتغطية جسدها، قال تعاىل: ولباس التقوى ذلك 

 خري.
 احلكمة من احلجاب:

فإذا أبدت شيئًا  أنه حيفظها عن ترصد املغرضني، فالرجل بطبعه ينجذب حنو املرأة أمهية احلجاب للمرأة:
 من جسدها أغرته وأوقعته يف حبائل الشيطان، ولذا فقد شرع احلجاب لقطع الفتنة بني الرجل واملرأة.

واملرأة املتسرتة ال ينظر إليها الرجال وال يؤذوهنا؛ بل يقدروهنا وحيرتموهنا، فحجاهبا رسالة للجميع أهنا مطيعة 
 هلل تنفذ أمره وال تتجاوزه.

ديها ضعف يف إمياهنا ونقص يف شخصيتها، فتبحث عن الزينة اليت متيزها عن غريها، وبعض النساء ل
 فتسرف يف املال ويف الزينة، وتتعدى حدود هللا يف ذلك، وهذا من أسباب أن أكثر أهل النار من النساء.

اجملتمعات ال وأعظم الصرب واالحتساب صرب واحتساب املؤمنة اليت تلتزم ابللباس الشرعي؛ ألهنا يف كثري من 
جتد عواًن ونصرياً؛ بل إن بعض األسر تضم العشرات من النساء، وال يوجد فيهن إال متحجبة واحدة، فتكون  

 كالقابضة على اجلمر.
ولكون السفور وترك احلجاب والزينة احملرمة تكثر عند النساء فقد حذر الشارع احلكيم من كثري من مظاهر 

 املرأة واجملتمع، ورتب على ارتكاهبا الوعيد الشديد. الزينة احملرمة وبني خطورهتا على
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مناذج لذلك مبينني أوجه التحرمي واإلابحة، دون استقصاء لكل األحكام،  -إن شاء هللا–وسوف نذكر 

فاملقام يطول معه، ويكفي يف ذلك إشارات تبني خطورة األمر وجتلي شيئًا من الواقع املر، وابملقابل تبني واقع 
 سرتة حبجاهبا ولباسها الشرعي.املؤمنة املت

واهلدف الشرعي من احلجاب أن تغطي املرأة جسدها ألنه موضع فتنة للرجل األجنيب عنها، كما أن اهلدف 
الشرعي من الزينة أن تتزين املرأة وفق حدود الشرع ال تتجاوزها، علمًا أن املباح يف الزينة أكثر من احملرم بكثري، 

 إىل القليل احملرم وترتك الكثري املباح. لكن الكثري من النساء تذهب
وهكذا الشأن يف أمور احلياة األخرى، فالبيوع أغلبها مباح لكن أكثر التعامالت يف احملرم، ومثله األطعمة 

 أغلبها مباح ولكن الكثري من الناس ال يكتفي ابملباح؛ بل يتعاطى احملرم.
الشيطان لإلنسان احملرم فيقع فيه؛ بل ويقنعه به وهكذا الشأن من ضعف اإلميان وتشتت القلب، يزين 

 بدعوى احلرية أو التطور أو غريها من أساليب الشيطان.
ويف هذا األايم ميارس اإلعالم دور الشيطان بتزيينه للتربج والتعامل ابحلرام ويلبسه لباس احلرية والتقدم، 

صبحت كثري من بالد املسلمني تشكو من فحجاب املرأة ختلف وسفورها تقدم، وأكل احملرم حرية شخصية، وأ
 حبائل الشيطان.

وآخر ما ميارسه اإلعالم أن يستدل أبدلة الشرع من القرآن والسنة ويلوي نصوصها لتتوافق مع هواه، كما أن 
 اإلعالم وجد بعض من ينتسبون للعلم الشرعي ممن اشرتى ذمتهم فروجوا ملفاهيمه وأكملوا خططه.

 لزينة واللبس:وسوف يكون احلديث حول ا
 أوالً اللبس:

وهو نعمة من هللا تعاىل، يقي اإلنسان من احلر والربد، ويسرت عورته، ويتجمل به أمام اآلخرين، فإن هللا 
تعاىل مجيل حيب اجلمال، وحيب أن يرى أثر نعمته على عبده، فيلبس لكل موطن ما حيب هللا وال يتعرض 

 لسخط هللا بلبس ما حرم عليه.
تلبس ما شاءت من الثياب، حبدود الشرع، فإن الشرع أابح هلا أن تلبس ما شاءت من ثياب،  وللمرأة أن

لكن ال تتجاوز حدود ما أابح هلا؛ ألن هلا لبسًا أمام زوجها خيتلف عن بقية حمارمها، وخيتلف أيضًا عن بقية 
 الناس، على التفصيل التايل:
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 لِل ُمؤ ِمَناتِ  َوُقل  بدو غالبًا أمام حمارمها، قال هللا تعاىل: )هلا أن تبدي زينتها اليت ت لباسها أمام احملارم:

َها َظَهرَ  َما ِإال   زِينَ تَ ُهن   يُ ب ِدينَ  َواَل  فُ ُروَجُهن   َوحَي َفظ نَ  أَب َصارِِهن   ِمن   يَ غ ُضض نَ   َواَل  ُجُيوهِبِن   َعَلى ِِبُُمرِِهن   َول َيض رِب نَ  ِمن  
َواهِنِن   َأو   بُ ُعولَِتِهن   أَب  َناءِ  َأو   أَب  َنائِِهن   أَو   بُ ُعولَِتِهن   آاَبءِ  َأو   آاَبئِِهن   َأو   لِبُ ُعولَِتِهن   ِإال   زِينَ تَ ُهن   يُ ب ِدينَ  َواهِنِن   َبِن  َأو   ِإخ   ِإخ 

َاهُنُن   َمَلَكت   َما َأو   ِنَساِئِهن   َأو   َأَخَواهِتِن   َبِن  َأو   ر بَةِ  أُويل  َغري ِ  نيَ الت اِبعِ  َأوِ  أمي   َيظ َهُروا ملَ   ال ِذينَ  الطِ ف لِ  َأوِ  الر َِجالِ  ِمنَ  اإل ِ
يًعا اّلل ِ  ِإىَل  َوتُوبُوا زِيَنِتِهن   ِمن   خُي ِفنيَ  َما لِيُ ع َلمَ  أِبَر ُجِلِهن   َيض رِب نَ  َواَل  النِ َساءِ  َعو رَاتِ  َعَلى  َلَعل ُكم   ال ُمؤ ِمُنونَ  أَيُّهَ  مجَِ

 (. فالزينة للمحارم ما يظهر غالباً كالوجه واليدين والذراعني.تُ ف ِلُحونَ 
وال يقال إهنا تبدي حملارمها ما تبديه لزوجها؛ ألن الزوج له خصوصية مع زوجته حبيث يرى منها ما يشاء، 

 فال يقاسون عليه ابتفاق العلماء.
"، وهو دليل على ختصيص املسلمة ِنَساِئِهن   َأو  قال سبحانه: " يف اآلية السابقة لباسها أمام املرأة املسلمة:

عن الكافرة. وأما التوسع يف لباسها فليس من منهج املؤمنات، فُتظِهُر عند املسلمة ما يظهر منها غالبًا كالرقبة 
 والوجه واليدين والشعر والقدمني وغريها مما ال يظهر موضع فتنة.

 ما وهي العورة إال يسرت ال لباساً  تلبس أن للمرأة جيوز فال اللباس وأما: "قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
" وساقها السرة فوق وبطنها صدرها كاشفة  النساءإىل  خترج أن للمرأة يبيح أحداً  أظن وال والركبة، السرة بني

 (.271-12/270جمموع فتاوى ورسائل العثيمني )
 والتوسع ابلتكشف ليس من أخالق املؤمنة.

كلباسها أمام املسلمة؛ ألنه مل يثبت التفريق بينهما، والكتابيات كن يدخلن   لباسها أمام املرأة الكافرة:
 على أمهات املؤمنني ومل يثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم فرق بني لباسهن أمام الصحابيات والكتابيات.

جيب عليها أن تسرت مجيع بدهنا عن الرجال األجانب عنها، مبا يف  لباسها أمام الرجال األجانب عنها:
 ذلك الوجه والكفان، وذلك لعدة أدلة:

َز َواِجكَ  ُقل الن يبُّ  أَي َُّها ايَ األول: قوله تعاىل: ) ِننيَ  ال ُمؤ ِمِننيَ  َوِنَساءِ  َوبَ َناِتكَ  ألِ  ِلكَ   َۚجاَلبِيِبِهن   ِمن َعَلي ِهن   يُد   ذََٰ
لِ  ِمن   َواِحد   َغري ُ  قَالَ  فَ َقد  (. "ر ِحيًما َغُفورًا اّلل ُ  وََكانَ     يُ ؤ َذي نَ  َفاَل  يُ ع َرف نَ  َأن أَد َنَٰ  ِننيَ : َمع َن  ِإن  : ال ِعل مِ  أَه   َعَلي ِهن   يُد 
ُن  : َجاَلبِيِبِهن   ِمن   رُت نَ  َأهن  ء   ِمن  ُهن   َيظ َهرُ  َواَل  ُوُجوِهِهن ، مجَِيعَ  هِبَا َيس  ". أضواء البيان هِبَا تُ ب ِصرُ  َواِحَدة   َعني    ِإال   َشي 

 (.6/243للشنقيطي )
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أَُلوُهن  ِمن َورَاِء ِحَجاب  ۚ ِلُكم  َأط َهُر ِلُقُلوِبُكم  َوقُ ُلوهِبِن  ۚ الثاين: قوله تعاىل: )َوِإَذا َسأَل ُتُموُهن  َمَتاًعا فَاس  ( قال ذََٰ

يَةِ  َهِذهِ  يف  "القرطيب:  أَلَِتِهن   يف  أَِذنَ  تَ َعاىَل  اّلل َ  َأن   َعَلى َدلِيل   اآل  ، َورَاءِ  ِمن   َمس   أَو   تَ ع ِرُض، َحاَجة   يف  ِحَجاب 
أَلَة   َ  َمس  تَ ف َتني  ُخلُ  فِيَها، ُيس  نَ ت هُ  َومبَا اِبل َمع َن، النِ َساءِ  مجَِيعُ  َذِلكَ  يف  َوَيد   ُكلَُّها  ال َمر أَةَ  َأن   ِمن   َعةِ الش رِي ُأُصولُ  َتَضم 
َم، َكَما  َوَصو هُتَا، َبَدهُنَا َعو رَة ، َهاَدةِ   حِلَاَجة   ِإال   َذِلكَ  َكش فُ   جَيُوزُ  َفاَل  تَ َقد  َها، َكالش   أَو   بَِبَدهِنَا، َيُكونُ  َداء   َأو   َعَلي  
َ  يَ ع ِرضُ  َعم ا ُسَؤاهِلَا  (.14/227)". تفسري القرطيب عندها َوتَ َعني 

ًئا يُظهر نَ  اَل  (. ومعناه: "ِمن  َها َظَهرَ  َما ِإال   زِينَ تَ ُهن   يُ ب ِدينَ  َواَل اثلثاً: قوله تعاىل: ) ََجاِنِب، الز ِيَنةِ  ِمنَ  َشي    ِإال   ِلْل 
َفاُؤهُ  مُي ِكنُ  اَل  َما  (.6/45" تفسري ابن كثري )ِإخ 

(. قال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا يف زِينَِتِهن   ِمن   خُي ِفنيَ  َما لِيُ ع َلمَ  أِبَر ُجِلِهن   َيض رِب نَ  َواَل رابعاً: قوله تعاىل: )
(: "يعن ال تضرب املرأة برجلها فيعلم ما ختفيه من اخلالخيل وحنوها مما تتحلى به للرجل، 12رسالة احلجاب )

ل مبا يسمع من صوت خلخاهلا وحنوه فكيف فإذا كانت املرأة منهية عن الضرب ابألرجل خوفًا من افتتان الرج
 .بكشف الوجه"
َرفَ َها َخَرَجت   َفِإَذا َعو رَة ، ال َمر أَةُ ": قَالَ  َوَسل َم، َعَلي هِ  اّلل ُ  َصل ى الن يب ِ  َعنِ  هللِا، َعب دِ  َعن  خامساً:  َتش   اس 

 ". رواه الرتمذي وصححه األلباين.الش ي طَانُ 
 وال احملرَِمُة، املرأةُ  تَ ن تِقبِ  ال": قال وسل م عليه هللاُ  صل ى النيب   أن   عنهما، هللا َرِضيَ  ُعَمرَ  ابنِ  عنسادساً: 

 " رواه البخاري مطوالً.الُقف ازَينِ  تَلَبسِ 
 أَن   َعَلى َيُدلُّ  مم ا َوَهَذا (: "372-15/371وجه الداللة: قال ابن تيمية رمحه هللا يف جمموع الفتاوى )

ِ  َكاانَ   َوال ُقف ازَي نِ  النِ َقابَ  ِت  النِ َساءِ  يف  َمع ُروَفني   ".َوأَي ِديِهن   ُوُجوِهِهن   َسرت َ  يَ ق َتِضي َوَذِلكَ  حُي رِم نَ  ملَ   الال 
ِهي َفَخم ر تُ ..... قالت: " اإلفكِ  ِقص ة يف -عنها هللاُ  رِضيَ  عائشةَ  عنسابعاً:  ل َباِب  َوج  ه. ". متفق عليِِبِ

 ".احِلَجابِ  قَ ب لَ  يَ رَاين  وََكانَ ويف رواية للبخاري: "
 وجه الداللة: أن النساء بعد نزول احلجاب أمرن بسرت الوجه.

َها، اّلل ُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعن  اثمناً:  َهاِجرَاتِ  ِنَساءَ  اّلل ُ  يَ ر َحمُ : "قَاَلت   َعن  
ُ
 َول َيض رِب نَ : }اّلل ُ  أَن  َزلَ  َلم ا اأُلَوَل، امل

َتَمر نَ  ُمُروَطُهن   َشق ق نَ  {ُجُيوهِبِن   َعَلى ِِبُُمرِِهن    رواه البخاري. "هِبَا فَاخ 
َتَمر نَ  (: "8/490وجه الداللة: قال ابن حجر يف فتح الباري ) َ  َأي   فَاخ   َأن   َذِلكَ  َوِصَفةُ  ُوُجوَهُهن   َغط ني 

َمارَ  َتَضعَ  َاِنبِ  ِمنَ  َوتَ ر ِمَيهُ  رَأ ِسَها َعَلى اخلِ  َنِ  اجل  مي  َي َسرِ  ال َعاِتقِ  َعَلى األ   ".الت  َقنُّعُ  َوُهوَ  األ 
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َاءَ  َعن  اتسعاً:  . رواه ابن خزمية واحلاكم، َذِلكَ  قَ ب لَ  مَن َتِشطُ  وَُكن ا الر َِجاِل، ِمنَ  ُوُجوَهَنا نُ َغطِ ي ُكن ا:  قَاَلتُ  َأْس 

 وصححه األلباين.
  والضيق:لبس الشفاف 

 هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  ُهرَي  رََة، َأِب  َعن  إذا كان يبني العورة، وقد ثبت  حيرم على الرجال والنساء الشفاف:
َفانِ ": َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصل ى لِ  ِمن   ِصن     َوِنَساء   الن اَس، هِبَا نَ َيض رِبُو  ال بَ َقرِ  َكأَذ اَنبِ   ِسَياط   َمَعُهم   قَ و م   أََرُُهَا، ملَ   الن ارِ  أَه 

، مُمِياَلت   َعاراَِيت   َكاِسَيات   ِنَمةِ   رُُءوُسُهن   َماِئاَلت  ُخل نَ  اَل  ال َمائَِلِة، ال ُبخ تِ  َكَأس  َن َة، َيد  نَ  َواَل  اجل  د   َوِإن   رحَِيَها، جيَِ
 " رواه مسلم.وََكَذا َكَذا  َمِسريَةِ  ِمن   لَُيوَجدُ  رحَِيَها

رُتُ  َمع َناهُ  قِيلَ (: "14/110قال النووي يف شرحه على مسلم ) وجه الداللة:  بَ ع َضهُ  َوَتك ِشفُ  َبَدهِنَا بَ ع ضَ  َتس 
 ".َبَدهِنَا َلو نَ  َيِصفُ  َرقِيًقا ثَ و ابً  تَ ل َبسُ  َمع َناهُ  َوِقيلَ  َوحَن وِهِ  حِبَاهِلَا ِإظ َهارًا

":  َكاِسَيات  فيحرم على املرأة لبس الضيق الذي حيدد العورة، ويف احلديث السابق قوله: " الضيق: َعاراَِيت 
" شرح رايض الصاحلني خلفتها وإما لضيقها إما تسرت ال لكن حسية كسوة  عليهن أي عارايت"وقيل كاسيات 
 (.6/373البن عثيمني )
  َكثِيَفةً   قُ ب ِطي ةً  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  َكَساين :  قَالَ  ُأَساَمَة، َأاَبهُ  َأن   زَي د ، ب نِ  ُأَساَمةَ  اب نِ  َعنِ وقد ثبت 

َداَها مم ا َكاَنت   َيةُ  أَه  رََأِت، َفَكَسو هُتَا ال َكل يبُّ، ِدح   َبسِ تَ ل   ملَ   َلكَ  َما: "َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  يل  فَ َقالَ  ام 
َعل   ُمر َها: " َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصل ى هللاِ  َرُسولُ  يل  فَ َقالَ . ام رََأِت  َكَسو هُتَا  هللِا، َرُسولَ  ايَ : قُ ل تُ "  ال ُقب ِطي َة؟  ََت تَ َها فَ ل َتج 
مَ  َتِصفَ  َأن   َأَخافُ  ِإين ِ  ِغاَللًَة،  رواه أمحد يف مسنده. "ِعظَاِمَها َحج 

َاءَ  ِإىَل  َفَأر َسلَ  ال ِعرَاقِ  ِمنَ  َقِدمَ  الزَُّبري ِ  ب نَ  ال ُمن ِذرَ  َأن   ُعر َوةَ  ب نِ  ِهَشامِ  َعن  وقد روى ابن سعد يف الطبقات   َأْس 
ر   َأِب  بِن تِ  َوة   َبك  َها: قَالَ . َبَصرَُها ُكف    ما بعد عتاق رقاق وقوهية مروية ثياب من ِبِكس  : قَاَلت   ُث   بَِيِدَها فَ َلَمَست  
َوتَهُ   َعَلي هِ  رُدُّوا! ُأف    َا: قَاَلت  . َيِشفُّ  ال إِن هُ  أُم ه   ايَ : َوقَالَ  َعَلي هِ  َذِلكَ  َفَشق  : قَالَ . ِكس  َا َتِشف   ملَ   ِإن   ِإهن  . َتِصفُ  فَِإهن 
رَتَى: قال ُسِن  َهَذا ِمث لَ : َوقَاَلت   فَ َقِبَلت  َها َوقَ و ِهي ةً  َمر ِوي ةً  ثَِياابً  هَلَا فَاش  وصححه األلباين يف جلباب املرأة  .فَاك 

 (.1/127املسلمة )
ط ابِ  ب نَ  ُعَمرَ  َأن   َسَلَمَة، َأِب  ب نِ  هللاِ  َعب دِ  َعن   َرَعن  َها اَل : " َقالَ  ُث   ال َقَباِطي   الن اسَ  َكَسا  َعن هُ  هللاُ  َرِضيَ  اخلَ   َتد 
تُ َها َقد   ال ُمؤ ِمِننيَ  أَِمريَ  ايَ : َرُجل   فَ َقالَ "  ِنَساؤُُكم   ، َأَرهُ  فَ َلم   َوأَد بَ َرت   ال بَ ي تِ  يف  َفأَق  بَ َلت   ام رََأِت  أَل َبس  : ُعَمرُ  فَ َقالَ  َيِشفُّ
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 َهَذا ِلَمع َن وَ (. وقال: 3263( برقم )2/332رواه البيهقي يف السنن الكربى )"  َيِصفُ  فَِإن هُ  َيِشفُّ  َيُكن   ملَ   ِإن  " 

َناد   َشاِهد   ال ُمر َسلِ   .َمو ُصول   ِبِِس 
 وهي تنقسم إىل أربعة أقسام: اشتمال املالبس على الصور:

َها، اّلل ُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعن  صور ذوات األرواح، حمرمة؛ ملا ثبت  القسم األول:  َصل ى لِلن يب ِ  َحَشو تُ : قَاَلت   َعن  
َا  مَتَاثِيلُ  ِفيَها ِوَساَدةً  َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللاُ  َ  فَ َقامَ  َفَجاءَ  مُن رَُقة ، َكَأهن  ِ  َبني  ُهُه، يَ تَ َغري ُ  َوَجَعلَ  الَباَبني   َرُسولَ  ايَ  لََنا َما: فَ ُقل تُ  َوج 
؟ الَِئَكةَ  َأن   َعِلم تِ  أََما: "قَالَ  َعَلي  َها، لَِتض َطِجعَ  َلكَ  َجَعل تُ َها ِوَساَدة  : قَاَلت   ،«الِوَساَدِة؟ َهِذهِ  اَبلُ  َما: »قَالَ  اّللِ 

َ
 امل

ُخلُ  الَ  ًتا َتد  ُيوا: يَ ُقولُ  الِقَياَمةِ  يَ و مَ  يُ َعذ بُ  الصُّورَةَ  َصَنعَ  َمن   َوَأن   ُصورَة ، ِفيهِ  بَ ي   رواه البخاري. وثبت  "َخَلق ُتم   َما َأح 
ُخلُ  الَ ": قَالَ  َوَسل َم، َعَلي هِ  هللاُ  َصل ى الن يب   َأن   طَل َحةَ َأِب  َعن   يف صحيح البخاري الَِئَكةُ  َتد 

َ
ًتا امل  ".ُصورَة   ِفيهِ  بَ ي  

َتأ َذنَ : قَالَ  ُهرَي  رَةَ  َأِب  َعن  أما إذا كانت مقطوعة الرأس فيجوز ابتفاق املذاهب األربعة، وقد ثبت  ِيلُ  اس   ِجرب 
 تُ ق َطعَ  َأن   فَِإم ا َورَِجااًل؟ َخي اًل  مَتَاثِيلُ  ِفيهِ  ِسرت    بَ ي ِتكَ  َويف  أَد ُخلُ  َكي فَ ": فَ َقالَ  َوَسل َم، َعَلي هِ  هللاُ  َصل ى الن يب ِ  َعَلى

ُخلُ  اَل  ال َماَلِئَكةَ  َمع َشرَ  فَِإان   يُوطَأُ، ِبَساطًا جَت َعلَ  َأو   ُرُءوُسَها ًتا نَد   لباين." رواه النسائي وصححه األَتَصاِويرُ  ِفيهِ  بَ ي  
 َأِب  ب نِ  َسِعيدِ  َعن  صور غري ذات األرواح: جائز ابتفاق املذاهب األربعة، ويف الصحيحني  القسم الثاين:

ُهَما، اّلل ُ  َرِضيَ  َعب اس   اب نِ  ِعن دَ  ُكن تُ :  قَالَ  احَلَسِن، ، َأابَ  ايَ : فَ َقالَ  َرُجل   َأاَتهُ  ِإذ   َعن   َا إِن َسان   ِإين ِ  َعب اس   َمِعيَشيِت  ِإمن 
َعةِ  ِمن   َنعُ  َوِإين ِ  َيِدي، َصن   ُثكَ  الَ : َعب اس   اب نُ  فَ َقالَ  الت َصاِويَر، َهِذهِ  َأص   َعَلي هِ  هللاُ  َصل ى اّلل ِ  َرُسولَ  ْسَِع تُ  َما ِإال   ُأَحدِ 

بُهُ  اّلل َ  فَِإن   ُصورًَة، َصو رَ  َمن  : »يَ ُقولُ  ْسَِع ُتهُ : يَ ُقولُ  َوَسل مَ   فَ َرابَ  «أََبًدا فِيَها بَِناِفخ   َولَي سَ  الرُّوَح، فِيَها يَ ن  ُفخَ  َحىت   ُمَعذِ 
َفر   َشِديَدًة، رَب  َوةً  الر ُجلُ  ُهُه، َواص  َنَع، َأن   ِإال   أَبَ ي تَ  ِإن   َوحي ََك،: فَ َقالَ  َوج  ء   ُكل ِ   الش َجِر، هِبََذا فَ َعَلي كَ  َتص   لَي سَ  َشي 
 .ُروح   ِفيهِ 

 َعن  شعارات الكفار: مثل الصلبان وجنمة داود السداسية، وهذه كلها حمرمة؛ ملا ثبت  القسم الثالث:
رَانَ  َها اّلل ُ  َرِضيَ  َعاِئَشَة، َأن   ِحط اَن، ب نِ  ِعم  ثَ ت هُ  َعن   ُكُ  َيُكن   ملَ  " َوَسل مَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصل ى الن يب   َأن  : َحد  ئًاشَ  بَ ي ِتهِ  يف  َيرت   ي  
 " رواه البخاري.نَ َقَضهُ  ِإال   َتَصالِيبُ  ِفيهِ 

اآلايت أو املشتملة على اسم هللا: قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا يف فتاوى نور على الدرب  القسم الرابع:
 تلقى ألن عرضة ألهنا جائز؛ غري الرحيم الرمحن هللا بسم الفنيلة على الكتابة إن: هذا يف يقال قد(: "1/181)
 على يكتب أن ينبغي ال أنه فاحلاصل نظيفة، ليست حمالت يف تلقى وقد القذر، فيها يتوقى ال اليت احملالت، يف
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 ميتهن، قد هذا ألن القرآن؛ من واآلايت الرحيم، الرمحن هللا بسم وال وجل، عز الرب أْساء وشبهها الفنيلة
 ".جيوز ال هذا أن فاملقصود اخلولق، إذا األحيان بعض يف ويداس
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