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 اثنياً: الزينة:
رَجَ  الَِّت  اّللَِّ  زِيَنةَ  َحرَّمَ  َمن   ُقل  األصل يف الزينة: أهنا مباحة وقد قال هللا تعاىل: )  الر ِز قِ  ِمنَ  َوالطَّيِ َباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأخ 

ََياةِ  يف  آَمُنوا لِلَِّذينَ  ِهيَ  ُقل   ن  َيا اْل  ََيتِ  نُ َفصِ لُ  َكَذِلكَ   ال ِقَياَمةِ  يَ و مَ  َخاِلَصة   الدُّ  (.يَ ع َلُمونَ  لَِقو م   اْل 
 للزينة ضوابط شرعية جيب على املسلمة أن تلتزم هبا، وهي: ضوابط الزينة الشرعية:

ُهَما اّللَُّ  َرِضيَ  َعبَّاس   اب نِ  َعنِ أوال : أال يكون فيه تشبه ابلرجال،   َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َلَعنَ ": َقالَ  َعن  
َتَشبِ ِهيَ  َوَسلَّمَ 

ُ
َتَشبِ َهاتِ  اِبلنِ َساِء، الر َِجالِ  ِمنَ  امل

ُ
 " رواه البخاري.اِبلر َِجالِ  النِ َساءِ  ِمنَ  َوامل

، َعب دِ  ب نِ  َسالِِ  َعن    َوَجلَّ  َعزَّ  اّللَُّ  يَ ن ظُرُ  اَل  َثََلثَة  : "َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  أَبِيِه، َعن   اّللَِّ
َلُة، َوال َمر أَةُ  ِلَواِلَدي ِه، ال َعاقُّ : ال ِقَياَمةِ  يَ و مَ  إِلَي ِهم   ُخُلونَ  اَل  َوَثََلثَة   َوالدَّيُّوُث، ال ُمََتَجِ  َنَّةَ  يَد  ِمنُ  ِلَواِلَدي ِه، ال َعاقُّ : اْل   َوال ُمد 
ِر، َعَلى َم   أمحد والنسائي وهو صحيح.رواه  "أَع َطى ِبَا َوال َمنَّانُ  اْل 

" فمحمود والرأي العلم يف أما ذلك غري أو صوهتم رفع أو مشيهم أو زيهم يف ابلرجال تتشبه التالرجلة: "
 فيض القدير.

 هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َقالَ : قَالَ  ُعَمَر، اب نِ  َعنِ اثنيا : أال يكون فيه تشبه ابلكافرات والفاسقات واملبتدعات، 
 " رواه أمحد وأبو داود وهو صحيح.ِمن  ُهم   فَ ُهوَ  بَِقو م   َتَشبَّهَ  َمن  ": َوَسلَّمَ  َعَلي هِ 

ُلَكةِ  ِإىَل  ِِبَي ِديُكم   تُ ل ُقوا َواَل اثلثا : أال يَتتب على الزينة ضرر، قال تعاىل: ) ، اب نِ  َعنِ (. و الت َّه   قَالَ : قَالَ  َعبَّاس 
 " رواه أمحد وابن ماجه وهو صحيح.ِضرَارَ  َواَل  َضَررَ  اَل ": َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ 

ِجد   ُكلِ    ِعندَ  زِينَ َتُكم   ُخُذوا آَدمَ  َبِن  َيَ رابعا : أال يكون فيه إسراف، قال تعاىل: ) رَبُوا وَُكُلوا َمس  رُِفوا َواَل  َواش    ُۚتس 
رِِفيَ  ُيُِبُّ  اَل  إِنَّهُ  ، ب نِ  َعم رِو َعن  (. و ال ُمس  ِه، َعن   أَبِيِه، َعن   ُشَعي ب  : قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َجدِ 
رَبُوا، ُكُلوا،"  " رواه أمحد والنسائي وهو صحيح.َسَرف   َواَل  َمَِيَلة ، َغري َ  َوال َبُسوا، َوَتَصدَُّقوا، َواش 

ُم   َوأَلَُمنِ يَ ن َُّهم   َوأَلُِضلَّن َُّهم  تغيريا  اثبتا : قال تعاىل: ) خامسا : أال يكون مغريا  ْللق هللا  آَذانَ  فَ َليُ بَ تِ ُكنَّ  َوَْلُمَرهنَّ
َن  َعامِ  ُم   األ  ُنَّ  َوَْلُمَرهنَّ وَتشِ  الَواِِشَاتِ  اّللَُّ  َلَعنَ ": قَالَ  ،بِن َمسُعود   اّللَِّ  َعب دِ  َعن  (. و اّللَِّ  َخل قَ  فَ َليُ َغريِ 

ُ
 َماِت،َوامل

تَ َنمِ َصاتِ 
ُ
ُتَ َفلِ َجاِت، َوامل

نِ  َوامل َاتِ  لِل ُحس  َغريِ 
ُ
 يَ ع ُقوَب، أُمُّ  ََلَا يُ َقالُ  َأَسد   َبِن  ِمن   ام رَأَة   َذِلكَ  فَ بَ َلغَ  "اّللَِّ  َخل قَ  امل
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 َعلَي هِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َلَعنَ  َمن   أَل َعنُ  ِل  َوَما: فَ َقالَ  وََكي َت، َكي تَ   لََعن تَ  أَنَّكَ  َعن كَ  بَ َلَغِن  إِنَّهُ : فَ َقاَلت   َفَجاَءت  
، ِكَتابِ   يف  ُهوَ  َوَمن   َوَسلََّم، َ  َما قَ رَأ تُ  َلَقد  : فَ َقاَلت   اّللَِّ ِ، َبي   ُكن تِ   لَِئن  : قَالَ  تَ ُقوُل، َما ِفيهِ  َوَجد تُ  َفَما اللَّو َحي 
تِيِه، َلَقد   قَ رَأ تِيهِ   بَ َلى،: قَاَلت   ؟[7: اْلشر{ ]فَان  تَ ُهوا َعن هُ  هَنَاُكم   َوَما َفُخُذوهُ  الرَُّسولُ  آََتُكمُ  َوَما: }قَ رَأ تِ  أََما َوَجد 
َلكَ  َأَرى َفِإن ِ : قَاَلت   َعن ُه، هَنَى َقد   فَِإنَّهُ : قَالَ  َعُلونَُه، َأه  ، َفَذَهَبت   فَان ظُرِي، فَاذ َهِب : قَالَ  يَ ف   ِمن   تَ رَ  َلم  ف َ  فَ َنظََرت 

ئ ا، َحاَجِتَها  . متفق عليه.َجاَمع تُ َها َما َكَذِلكَ   َكاَنت    َلو  : فَ َقالَ  َشي  
 مَحَلَ  َمن  ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ : ُهرَي  رَةَ  َأِب  َعن  سادسا : أال يكون فيه غش وال تدليس: و 

َنا َنا َوَمن   ِمنَّا، فَ َلي سَ  السِ ََلحَ  َعَلي    " رواه مسلم.ِمنَّا فَ َلي سَ  َغشَّ
َيانَ  َأِب  ب نُ  ُمَعاِويَةُ  َقِدمَ : قَالَ  ال ُمَسيِ بِ  ب نِ  َسِعيدِ  َعن   ِديَنةَ  ُسف 

َ
َمة ، آِخرَ  امل رَجَ  َفَخطَبَ نَا، َقِدَمَها َقد   ِمن   ُكبَّة    َفَأخ 

ا َأنَّ  أَُرى ُكن تُ   َما: فَ َقالَ  َشَعر ، َعلُ  َأَحد   يَ ع ِن  الزُّورَ  ََسَّاهُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  َوِإنَّ " اليَ ُهوِد، َغري َ  َهَذا يَ ف 
 " متفق عليه.الشََّعرِ  يف  الِوَصالَ 

 ".ِمن هُ  الش ع ر وصل َأن شك   َواَل  اِبل َباِطلِ  والتزيي ال َكِذب الزُّورقال العين يف عمدة القاري: "
 ستخدام أدوات فيها مركبات اْلنازير أو غريها من ارحمرمات.اب أال يكون التزيي ِبحرم، كتزين املرأة سابعا :
شعر املرأة من زينتها الت أابح َلا الشارع اْلكيم أن تزينه ِبا شاءت ما دامت ال ترتكب فيه ارحمرم،  الشعر:

 وارحمرم فيه قليل، لكن الشعر كغريه مما تتجاوز املرأة فيه حدود الشعر إما تشبها  بكافرة أو فاسقة.
ها بنفسها، يدفعها للتشبه وبعض النساء هداها هللا لديها نقص يف تفكريها وشخصيتها وضعف يف ثقت

 منها. بغريها غرية  
 النَِّب ِ  َعنِ  َعن ُه، اّللَُّ  َرِضيَ  ُهرَي  رَةَ  َأِب  َعن  ومن ارحمرمات يف الشعر، الوصل، وقد ثبت يف صحيح البخاري 

تَ و ِصَلَة، الَواِصَلةَ  اّللَُّ  َلَعنَ ": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى ُس 
تَ و ِِشَةَ  ةَ َوالَواِِشَ  َوامل ُس 

 ".َوامل
َاءَ  َعن  و  ر ، َأِب  بِن تِ  َأَس  ُهَما اّللَُّ  َرِضيَ  َبك  َرأَة   َأنَّ : َعن   : فَ َقاَلت   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولِ  ِإىَل  َجاَءت   ام 

َوى، َأَصاهَبَا ُثَّ  اب  َنِت، أَن َكح تُ  ِإن ِ  َتِحثُِّن  َوَزو ُجَها رَأ ُسَها، فَ َتَمرَّقَ  َشك   اّللَِّ  َرُسولُ  َفَسبَّ " رَأ َسَها؟ أََفَأِصلُ  هِبَا، َيس 
تَ و ِصَلةَ  الَواِصَلةَ : َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى ُس 

تَ و ِصَلةَ  ال َواِصَلةَ  هللاُ  َلَعنَ متفق عليه، ويف لفظ مسلم " "َوامل  ".َوال ُمس 
َمَلةِ  فَِبالرَّاءِ  ََتَرَّقَ " (:14/103قال النووي يف شرحه على مسلم )  ".َتَساَقطَ  ِبَع َن  َوُهوَ  ال ُمه 

 مُحَي دِ  َعن  ولعن من أقوى الدالالت على حترمي الوصل، بل ثبت أن الوصل من أسباب هَلك بن إسرائيل، 
 يََدي   يف  وََكاَنت   َشَعر ، ِمن   ُقصَّة   فَ تَ َناَولَ  املِن ََبِ، َعَلى َحجَّ  َعامَ  ُسف يَانَ  َأِب  ب نَ  ُمَعاوِيَةَ  َسَِعَ  أَنَّهُ  الرَّمح َِن، َعب دِ  ب نِ 
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، لَ  َيَ : فَ َقالَ  َحَرِسي   ِديَنِة، أَه 

َ
: َويَ ُقولُ  َهِذِه؟ ِمث لِ  َعن   يَ ن  َهى َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِع تُ  ُعَلَماؤُُكم ؟ أَي نَ  امل

َا" رَائِيلَ  بَ ُنو َهَلَكت   ِإَّنَّ  " متفق عليه. ِنَساُؤُهم   اَّتَََّذَها ِحيَ  ِإس 
 وال فرق بي أن تصله بشعر آدمي أو شعر غريه كحيوان أو صناعي؛ لعموم األدلة الت ل تفرق بينها.

 وأما وصل الشعر بغري الشعر كوصله خبيوط اْلرير وغريها فيجوز؛ ألن الوصل ارحمرم ابلشعر فقط.
فيها تفصيل، فإن كانت املرأة َلا شعر فَل جيوز َلا لبس الباروكة، وأما إذا ل يكن َلا شعر فيجوز  الباروكة:

 فهي وصَل   تكن ل وإن الوصل، يف داخله وهي حمرمة الباروكةَلا لبسها، قال العَلمة ابن عثيمي رمحه هللا: "
 الواصلة وسلم عليه هللا صلى لنبا لعن وقد الوصل فتشبه حقيقته من أطول وجه على املرأة رأس تظهر

 ليسَت الباروكة استعمال من حرج فَل قرعاء كانت  أو صَل  أ شعر املرأة رأس على يكن ل إن لكن واملستوصلة،
 أن الغزوات إحدى يف أنفه قطعت ملن وسلم عليه هللا صلى النب أذن وَلذا جائزة، العيوب إزالة نأل العيب هذا

 فَل عيب إلزالة كان  فما وعملياته، التجميل مسائل فيها فتدخل ذلك، من أوسع فاملسألة ذهب من أنفا   يتخذ
 إزالة لغري كان  إن أما به، ِبس ال فهذا مثَل   سوداء بقعة إزالة أو فيعدله اعوجاج أنفه يف يكون أن مثل به ِبس

 .11/137" جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمي املمنوع هو فهذا مثَل   والنمص كالوشم  عيب
 هللاُ  َصلَّى النَِّبُّ  َزَجرَ ": قال هللِا، َعب دِ  ب نِ  وأدلة التحرمي هي أدلة النهي عن وصل الشعر، وقد ثبت َعن  َجابِرِ 

ئ ا بِرَأ ِسَها ال َمر أَةُ  َتِصلَ  َأن   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ   " رواه مسلم.َشي  
َرأَة   َأنَّ  َعاِئَشَة،ويف حديث   هللاُ  َصلَّى النَِّب ِ  ِإىَل  َفَجاَءت   رَأ ِسَها، َشَعرُ  فَ َتَمعَّطَ  اب  نَ تَ َها، َزوََّجتِ  األَن َصارِ  ِمنَ  ام 

وِصََلتُ  لُِعنَ  َقد   ِإنَّهُ  الَ،": فَ َقالَ  َشَعرَِها، يف  َأِصلَ  َأن   أََمَرِن  َزو َجَها ِإنَّ : فَ َقاَلت   لَُه، َذِلكَ  َفذََكَرت   َوَسلَّمَ  َعَلي هِ 
ُ
" امل

 يكثره أو يطوله ِبا شعرها املرأة وصل كان  إذاعليه. داللة على التحرمي، قال ابن العَلمة ابن ابز رمحه هللا: "متفق 
 يف أشد مزور كامل  رأس فاَّتاذ والزور، والتدليس اْلداع من ذلك يف ملا اللعنة؛ عليه تستحق حراما ويكَبه

 .10/57جمموع فتاوى ابن ابز " واضح هللا حبمد وهذا واْلداع، الزور يف وأعظم التدليس
رَجَ  الَِّت  اّللَِّ  زِيَنةَ  َحرَّمَ  َمن   ُقل  األصل فيه اْلواز، وهللا عز وجل يقول: ) قص املرأة شعرها للزينة:  ِلِعَباِدهِ  َأخ 

 (.الر ِز قِ  ِمنَ  َوالطَّيِ َباتِ 
وُيرم إذا كان فيه تشبه ببعض فإن خَل القص من التشبه ابلرجال أو الكافرات أو الفاسقات فَل ِبس به، 

 اْليواانت، كقصة األسد.
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ِن، َعب دِ  ب نِ  َسَلَمةَ  َأِب  َعن  وأما جمرد القص لتحصيل الزينة فهو جائز، وقد ثبت   َعَلى َدَخل تُ : قَالَ  الرَّمح 

لِ  َعن   َفَسَأََلَا. الرََّضاَعةِ  ِمنَ  َوَأُخوَها َأانَ  َعاِئَشةَ  ََنابَِة؟ ِمنَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَِّب ِ  ُغس  رِ  ِبِِاَنء   َفَدَعت  " اْل   َقد 
نَ َنا فَاغ َتَسَلت   الصَّاعِ  نَ َها َوبَ ي    َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَِّب ِ  أَز َواجُ  وََكانَ ": قَالَ  "ثََلاث   رَأ ِسَها َعَلى َوأَف  َرَغت   ِسَت    َوبَ ي  
نَ   " رواه مسلم.َكال َوف  رَةِ   َتُكونَ  َحّتَّ  ُرُءوِسِهنَّ  ِمن   ََي ُخذ 

ِ  جُيَاوز اَل  َما ِهيَ قال السيوطي: " الوفرة: ُُذَني   ". شرح السيوطي على مسلم.الش ع ر من األ 
، اب نِ  حمرم وهو قول مجهور العلماء، وقد ثبت َعن   حلق املرأة رأسها:  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعبَّاس 

َا َحل ق ، النِ َساءِ  َعَلى لَي سَ ": َوَسلَّمَ  َعَلي هِ   " رواه أبو داود وهو صحيح.الت َّق ِصريُ  النِ َساءِ  َعَلى ِإَّنَّ
ُهُ  النُُّسِك، َحالِ  يف  َحل ُقهُ  ََلَا يُ َبح   لَ   ِإَذا: "5/189قال الشنقيطي يف أضواء البيان  َوالِ  ِمنَ  فَ َغري  َح   َأو ىَل، األ 

َاِلَقةَ  َأنَّ  َشكَّ  َواَل  َواِضح ، فَ ُهوَ  اِبلر َِجاِل، َتَشب ُّه ا رَأ َسَها ال َمر أَةِ  َحل قِ  َكو نُ   َوأَمَّا  أِلَنَّ ؛  اِبلر َِجالِ  ُمَتَشبِ َهة   َرأ َسَها اْل 
َل قَ  َاصَّةِ  ِصَفاهِتِمُ  ِمن   اْل   ".َعاَدة   اإل ِاَنثِ  ُدونَ  هِبِم   اْل 

ُهَما اّللَُّ  َرِضيَ  َعبَّاس   اب نِ  َعنِ واملرأة منهية عن التشبه ابلرجال، كما يف اْلديث الصحيح   َلَعنَ ": قَالَ  َعن  
َتَشبِ ِهيَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ 

ُ
َتَشبِ َهاتِ  اِبلنِ َساِء، الر َِجالِ  ِمنَ  امل

ُ
 " رواه البخاري.اِبلر َِجالِ  النِ َساءِ  ِمنَ  َوامل

ُم   َوأَلَُمن ِيَ ن َُّهم   َوأَلُِضلَّن َُّهم  من كبائر الذنوب وهو من تغيري خلق هللا تعاىل، قال تعاىل: ) النمص:  َوَْلُمَرهنَّ
َن  َعامِ  آَذانَ  فَ َليُ بَ تِ ُكنَّ  ُم   األ  ُنَّ  َوَْلُمَرهنَّ  هللاُ  َلَعنَ ": قَالَ  هللِا، َعب دِ  َعن  (. وثبت يف صحيح مسلم اّللَِّ  َخل قَ  فَ َليُ َغريِ 
تَ و ِِشَاِت، ال َواِِشَاتِ  َصاِت، َوالنَّاِمَصاتِ  َوال ُمس  نِ  َوال ُمتَ َفلِ َجاتِ  َوال ُمتَ َنمِ  َاتِ  لِل ُحس   ".هللاِ  َخل قَ  ال ُمَغريِ 
 ".وجهها من الشعر تنتف الت هي: النامصة" :النهاية يف األثري ابن قال

فمذهب اْلمهور أنه عام للوجه كله، ول يرد دليل خيصص النمص ابْلاجبي والنمص ال خيتص ابْلاجبي، 
 فريجع إىل املعن اللغوي للنمص. وأهل اللغة ل خيصوه ابْلاجبي.

 وأما تشقري اْلواجب فاألظهر أنه جائز. 
 وأما بقية اْلسد فيجوز إزالة الشعر منه؛ ألن األصل اإلابحة ول يرد دليل يف النهي عنه.

جيوز للمرأة أن تضع مساحيق التجميل يف وجهها؛ ألن األصل أن الزينة للمرأة  جتميل الوجه: أحكام
 مباحة ول يرد ما ينهى عن ذلك. 
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 َعِلي   َوَقِدمَ وأما الكحل فهو من الزينة املطلوبة للمرأة، ويف صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه: "

نِ  ال َيَمنِ  ِمنَ   َصِبيغ ا، ثَِيااب   َولَِبَست   َحلَّ، ممَّن   َعن  َها هللاُ  َرِضيَ  فَاِطَمةَ  فَ َوَجدَ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  هللاُ  ىَصلَّ  النَِّب ِ  بُِبد 
، َتَحَلت  َها، َذِلكَ  َفأَن َكرَ  َواك   ".هِبََذا أََمَرِن  َأِب  ِإنَّ : فَ َقاَلت   َعَلي  

األصل؛ وأما الرموش الصناعية فَل جتوز وهي من ومن املباحات العدسات امللونة، اتباعا  لإلابحة وهي 
 الوصل ارحمرم.

جواز وضع األصباغ فيهما كاْلناء وغريها، لكن الوشم عليهما حمرم، وجيوز  ومن أحكام جتميل اليدين
 ُهرَي  رَةَ  َأِب  َعن  وضع املناكري على األظافر، وينهى عن إطالتها؛ ألهنا خَلف الفطرة، وقد ثبت يف الصحيحي 

َداُد، اْلَِتاُن،: ََخ س   الِفط رَةُ : "يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِع تُ : َعن هُ  اّللَُّ  ِضيَ رَ  ِتح   الشَّاِرِب، َوَقصُّ  َوااِلس 
ِليمُ   ."اْلاَبطِ  َونَ ت فُ  اأَلظ َفاِر، َوتَ ق 

، ب نِ  أََنسِ  َعن  وال يتجاوز يف قص األظافر أربعي يوما ، ويف صحيح مسلم   – أََنس   قَالَ  -: قَالَ  َماِلك 
لِيمِ  الشَّاِرِب، َقص ِ  يف  لََنا ُوقِ تَ " َظ َفاِر، َوتَ ق  ِبِط، َونَ ت فِ  األ  ُكَ  اَل  َأن   ال َعانَِة، َوَحل قِ  اإل ِ ثَ رَ  َنَت  َلة   أَر بَِعيَ  ِمن   َأك  ". وإذا لَي  

 طالت قبل األربعي فإهنا تقص.
 وهو تغيري لون الشعر. وفيه تفصيل: اخلضاب:

  َوِْل يَ تُهُ  َورَأ ُسهُ  َمكَّةَ  فَ ت حِ  يَ و مَ  ُقَحاَفةَ  ِبَِِب  ُأِتَ : قَالَ  هللِا، َعب دِ  ب نِ  َجابِرِ  َعن  ثبت  تغيري لون الشعر ابلسواد:
ُوا": َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  بَ َياض ا، َكالث ََّغاَمةِ  ء ، َهَذا َغريِ  َتِنُبوا ِبَشي  َوادَ  َواج  ". رواه مسلم يف السَّ

َتِنُبواصحيحه، لكن بعض العلماء أنكروا زَيدة " َوادَ  َواج  ". وبينوا أهنا مدرجة من كَلم ابن جريج وهو الراوي السَّ
َواَد؟ َجنِ ُبوهُ : أَقَالَ : َبري ِ الزُّ  أِلَِب  قُ ل تُ : زَُهري    قَالَ  عن أب الزبري. واْلديث رواه أمحد يف مسنده: "  ".«اَل : »قَالَ  السَّ

غريه فَل جيوز؛ للغش و  فاألظهر أن تغيري صبغ الشعر ابلسواد ليس حمرما ، لكن إذا كان فيه تدليس كغش
 وليس جملرد الصبغ.

 َجابِرِ  َعن   وفيه خَلف بي العلماء، ومذهب اْلمهور ابلكراهة، وقد ثبت  تغيري لون الشعر بغري السواد:
 َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  بَ َياض ا، َكالث ََّغاَمةِ   َوِْل يَ ُتهُ  َورَأ ُسهُ  َمكَّةَ  فَ ت حِ  يَ و مَ  ُقَحاَفةَ  ِبَِِب  ُأِتَ : قَالَ  هللِا، َعب دِ  ب نِ 

ُوا": َوَسلَّمَ  ء ، َهَذا َغريِ  تَنُِبوا ِبَشي  َوادَ  َواج   ". رواه مسلم.السَّ
جيوز إذا كان خبضاب، وال جيوز ابلوشم؛ ألن الوشم من كبائر الذنوب، وأما  تغيري لون اليدين أو الرجلني:

 جمرد اْلضاب الذي يوضع للزينة فَل ِبس به.
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جيوز للمرأة أن تتطيب؛ بل يستحب َلا ذلك، طلبا  للزينة، فإن الزينة يف الشكل والرائحة، وقد  الطيب:

 َشِهَدت   ِإَذا": َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  لََنا قَالَ : قَاَلت   هللِا، َعب دِ  ام رَأَةِ  زَي  َنَب، َعن  ثبت يف صحيح مسلم 
َداُكنَّ  ِجدَ  ِإح   ".ِطيب ا ََتَسَّ  َفََل  ال َمس 

لكن ال جيوز َلا أن تتطيب يف مكان فيه رجال أجانب عنها، أما إذا كانت خارج بيتها وبعيدة عن الرجال 
رِمُ  ِعن َدَها َوذُِكرَ  َتذ ُكُر، طَل َحَة، بِن تِ  َعاِئَشةَ األجانب فيجوز َلا وضع الطيب؛ ملا ثبت عن   يَ َتطَيَُّب، ال ُمح 

ُنَّ " ِنَي،ال ُمؤ مِ  أُم ِ  َعاِئَشةَ  َعن   َفذََكَرت    َقدِ  الضِ َماُد، َعَلي ِهنَّ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  َمعَ  خَي ُرج نَ  ُكنَّ   َأهنَّ
نَ  رواه أمحد وأبو داود وهو  "َعن هُ  يَ ن  َهاُهنَّ  اَل  َويَ غ َتِسل نَ  يَ ع َرق نَ  َعَلي ِهنَّ، َوُهوَ  يَ غ َتِسل نَ  ُثَّ  ُُي رِم َن، َأن   قَ ب لَ  اض َطَمد 

رَامِ  ِعن دَ  ال ُمطَيَّبِ  اِبلسُّك ِ  ِجَباَهَنا فَ ُنَضمِ دُ صحيح. ويف لفظ أب داود: "  ".اإل ِح 
، ُزرَي ر   ب نِ  هللاِ  َعب دِ  َعن  جائز للنساء، وقد ثبت  التزين ابلذهب والفضة: : يَ ُقولُ  َعِليًّا، َسَِع تُ : قَالَ  ال َغاِفِقيِ 

 َعَلى َحرَام   َهَذانِ : "فَ َقالَ  يََدي هِ  هِبَِما َرَفعَ  ُثَّ  ِبِشَمالِِه، َوَحرِير ا بَِيِميِنِه، َذَهب ا َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َأَخذَ 
 . رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه."أُمَِّت  ذُُكورِ 

ر وعَ  ب نِ  اّللَِّ  َعب دِ  َعن  ويف سنن ابن ماجه  َنا َخرَجَ : قَالَ  م  َدى َويف  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  َعَلي    يََدي هِ  ِإح 
َرى َويف  َحرِير ، ِمن   ثَ و ب   ُخ  ، األ  اَنِثِهم   ِحل   أُمَِّت، ذُُكورِ  َعَلى حُمَرَّم   َهَذي نِ  ِإنَّ ": فَ َقالَ  َذَهب   ".إلِِ

 ا وأال يكون تزينها ِبسراف.الرجال َل رؤيةلكن ينبغي أن خيلو تزينها من 
جتوز إذا كانت للعَلج أو لتصحيح عيوب يف اْلسد سواء كانت العيوب أصلية أو  العمليات اجلراحية:

 هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُعَمَر، اب نِ  َعنِ طارئة؛ ألن ارحمرم ما كان فيه تغيري خلق هللا طلبا  للزينة، ويف الصحيحي 
تَ و ِصَلَة، ال َواِصَلةَ  َلَعنَ " َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  تَ و ِِشَةَ  َوال َواِِشَةَ  َوال ُمس   ".َوال ُمس 

هُ  َأنَّ  طََرَفَة، ب نِ  الرَّمح َنِ  َعب دِ  َعن  وأما إلصَلح العيوب فيجوز؛ ملا ثبت  َعَد، ب نَ  َعر َفَجةَ  َجدَّ  يَ و مَ  أَن  ُفهُ  ُقِطعَ " َأس 
، ِمن   أَن  ف ا فَاَّتََّذَ  ال ُكََلِب، " رواه أمحد َذَهب   ِمن   أَن  ف ا فَاَّتََّذَ  َوَسلََّم، َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبُّ  َفَأَمرَهُ  َعَلي ِه، َفأَن َتَ  َورِق 

 وأبو داود والَتمذي والنسائي.
 شامات وغريها.ومن أمثلة العمليات إلصَلح العيوب، زراعة األسنان، وقطع العضو الزائد، وإزالة ال

 العمليات اْلراحية الت ليس فيها تغيري ْللق هللا وفيها حتصيل للزينة، فَل ِبس هبا، ومن ذلك:
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َعن  فهو جائز ألن فيه حتصيَل  للزينة وليس فيه تغيري ْللق هللا، ويف صحيح البخاري  ثقب األذن للفتاة،

، َوَمَعهُ  َخرَجَ " – َوَسلَّمَ  ي هِ َعلَ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ : َعبَّاس   اب نِ  ِمع   لَ   أَنَّهُ  َفَظنَّ  ِبََلل   َوأََمرَُهنَّ  فَ َوَعَظُهنَّ  ُيس 
َر أَةُ  َفَجَعَلتِ  اِبلصََّدَقِة،

 ".ثَ و بِهِ  طََرفِ  يف  ََي ُخذُ  َوِبََلل   َواْلَاََتَ، الُقر طَ  تُ ل ِقي امل
البلد، ولذا قال العَلمة ابن عثيمي رمحه هللا يف جمموع ومن ذلك زمام األنف وخصوصا  إذا كان عادة ألهل 

 فيما للخلقة وتشويه ُمثلة فيه ولكنه كَلما ،  العلم ألهل فيه أذكر ال فإنن: األنف ثقب وأماالفتاوى والرسائل: "
 األنف بثقب ِبس فَل وجتمَل   زينة فيها األنف حتلية يعد بلد يف املرأة كانت  فإذا ذلك، يرى ال غريان ولعل نرى،

 ".عليه اْللية لتعليق
وأما العمليات اْلراحية الت تشتمل على تغيري خلق هللا فهي حمرمة، وَلا أمثلة كثرية، وكثري من النساء جتري 

 عمليات تغري فيها من جسدها، والشك أنه حمرم؛ بل من كبائر الذنوب.
وُيصل فيه تغيري لشكل األنف أو العيني أو اْلدود أو الذقن أو الثديي أو البطن أو غريها من سائر 

، َعب دِ  َعن  اْلسد، دون اْلاجة إىل ذلك. ويف الصحيحي  وَتِشَماِت، الَواِِشَاتِ  اّللَُّ  َلَعنَ ": قَالَ  اّللَِّ
ُ
تَ َنمِ َصاتِ  َوامل

ُ
 َوامل

ُتَ َفلِ َجاِت،
َاتِ  نِ لِل ُحس   َوامل َغريِ 

ُ
 ".اّللَِّ  َخل قَ  امل

ُم  وهو انقياد ألمر الشيطان، قال تعاىل حكاية عن إبليس: ) ُنَّ  َوَْلُمَرهنَّ  (.اّللَِّ  َخل قَ  فَ َليُ َغريِ 
تَ َقرَّ املرأة ومأوى الرجل واألبناء فإن تزيي البيوت من مقومات األنس  الزينة يف البيوت: لكون البيت ُمس 

 ة بطبعها حتب أن يكون بيتها نظيفا  والئقا ، ومشتمَل  على مجاليات تسر انظرها.والسعادة، واملرأ
وبعض النساء تغيري من تصاميم أاثثها ِبا يتوفر لديها من مال، فيذهب جزء من ماَلا أو مال زوجها 

 لتحسي صورة البيت وتغيريه من حي ْلخر.
 .ن مطالب اْلياة يف الوقت اْلاضروكل هذا م
التنبه إىل عدة أمور فيما يتعلق بزينة البيت، حىت ال تقع املرأة يف احملذور وترتكب ما  لكن ينبغي

 يغضب هللا عز وجل، فمن ذلك:
أال يكون يف الزينة مبالغة يف اإلنفاق فيكون إسرافا  حمرما ، كمن تشَتي أاثاث  يذهب ِباَلا كله أو رِبا  *

ِجد   ُكل ِ   ِعندَ  زِينَ َتُكم   ُخُذوا آَدمَ  َبِن  َيَ تقَتض من أجل تغيري األاثث، قال تعاىل: ) رَبُوا وَُكُلوا َمس  رُِفوا َواَل  َواش    ۚ ُتس 
رِِفيَ  ُيُِبُّ  اَل  إِنَّهُ  رَجَ  الَِّت  اّللَِّ  زِيَنةَ  َحرَّمَ  َمن   ُقل  ( 31) ال ُمس   يِف  آَمُنوا لِلَِّذينَ  ِهيَ  ُقل    ۚالر ِز قِ  ِمنَ  َوالطَّيِ َباتِ  ِلِعَباِدهِ  َأخ 

ََياةِ  ن  َيا اْل   (. ۗال ِقَياَمةِ  يَ و مَ  َخاِلَصة   الدُّ
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ِرو َعن   ، ب نِ  َعم  ِه، َعن   أَبِيِه، َعن   ُشَعي ب  رَبُوا، ُكُلوا،": قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولَ  َأنَّ  َجدِ   َواش 

ُقوا، ، َغري ِ ": َمرَّة   يَزِيدُ  َوقَالَ  ، "َسَرف   َواَل  َمَِيَلة ، َغري َ  َوال َبُسوا، َوَتَصدَّ رَاف   " رواه أمحد والنسائي.َمَِيَلة   َواَل  ِإس 
َيَّاجِ  َأِب  َعن  * أال تكون الزينة ِبحرم كوضع التماثيل أو أوان الذهب والفضة.  ، اَل  ََسِديِ   ِل  قَالَ : قَالَ  األ 

َتهُ  ِإالَّ  َت ثَاال   َتدَعَ  اَل  َأن  " َوَسلََّم؟ َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َعَلي هِ  بَ َعَثِن  َما َعَلى أَب  َعُثكَ  َأاَل : طَاِلب   َأِب  ب نُ  َعِليُّ   َطَمس 
رِف ا َقَب  ا َواَل  تَ َها ِإالَّ  ُصورَة   َواَل " رواه مسلم، ويف رواية له: "َسوَّي  َتهُ  ِإالَّ  ُمش   ".َطَمس 

ُم  : لَي  َلى َأِب  ب نُ  الرَّمح َنِ  َعب دُ وروى  َقى ِعن َد ُحَذي  َفَة، َكانُوا  َأهنَّ َتس   يَِدهِ  يف  الَقَدحَ  َوَضعَ  فَ َلمَّا جَمُوِسي ، َفَسَقاهُ  فَاس 
ُتهُ  َأن ِ  َلو الَ : َوقَالَ  بِِه، َرَماهُ  ِ، َوالَ  َمرَّة   َغري َ  هَنَي    َعَلي هِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبَّ  َسَِع تُ  َوَلِكنِ   َهَذا، أَف  َعل   لَ  : يَ ُقولُ  َكأَنَّهُ   َمرََّتي 

يَباَج، َوالَ  اْلَرِيرَ  تَ ل َبُسوا الَ ": يَ ُقولُ  َوَسلَّمَ  رَبُوا َوالَ  الدِ  َا ِصَحاِفَها، يف  ََت ُكُلوا َوالَ  َوالِفضَِّة، الذََّهبِ  آنَِيةِ  يف  َتش   ََلُم   فَِإهنَّ
ن  َيا يف   عليه.". متفق اْلِخرَةِ  يف  َولََنا الدُّ

 * أال يكون يف الزينة ما يرب على الفساد، كوضع صور عارية أو صور لساقطات أو ساقطي.
 * أال تزين اْلدران بكتابة آَيت من القرآن الكرمي؛ ألن فيه امتهاان  له، قال الشيخ ابن عثيمي رمحه هللا: "

 غري على كتبت  آَيت يعلقون أحياان   جتدهم وَلذا التجميل، ابب من -اْلَيت: أي -يعلقها قد الناس بعض إن
 صورة على يكتبوهنا ورِبا معناها، به يوحي الذي الشكل على يكتبوهنا ورِبا له، َمالفة هي بل العثمان، الرسم
 وهذا وزخرفة، نقوش جمرد وجل عز هللا كَلم  جعلوا أهنم على يدل مما ذلك، أشبه وما أعمدة أو قصر أو بيت
 هللا كَلم  فإن اْلدر، على وجل عز هللا كَلم  من شيئا   يعلق أن لإلنسان ينبغي ال أنه أرى فالذي. كثريا    رأيته
 ".اْلدران به حتلى وشيا   جيعل أن من وأجل وأَسى أعلى

وبعض البيوت يعلق فيه آَيت تنهى عن بعض األعمال ومع ذلك ال خيلو البيت منها، فَل فائدة من تعليق 
 ب ما خيالفها.اْلَيت؛ بل تكون حجة على من ارتك

ويستثن من ذلك ما تفعله بعض النساء من تعليق صفحات من القرآن تقرأها وحتفظها وتراجع حفظها من 
 خَلله، فهذا ال ِبس به؛ ألنه لفائدة.
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