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 اىطاىثح  ذقذٍد تٔس تؽ

 زٔٚدِ احًد حسٍٛ حًٕد 

 ظاٍعح دٝاىٚ  –ميٞح اىعيً٘ اإلعالٍٞح  –اىٚ ٍعيظ قغٌ اىششٝعح 

 فٜ قغٌ اىششٝعح  طعيٚ شٖادج اىثناى٘سٕٝ٘ٗ٘ ظضء ٍِ ٍرطيثاخ اىؽظ٘ه 

 

 تأشساف

 أ.د اَٝاُ ظيٞو ئتشإٌٞ

 

ٕـ                                                                                                                ٖٗٗٔ

ٕٕٕٓ ً 

 اٟٝح اىقشآّٞح

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 جــمــهــوريــة الــعــراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جـــامـــعـــة ديـــالـــى 

 كــلــيــة الــعــلــوم االســالمــيــة
 

 احكام الزينة المعارصة
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نَّ َوََل  َفْظَن فُُروََجُ ِّوُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن َأبَْصاِرِهنَّ َوََيْ َوقُل ن

نَّ ۖ يُْبِدي ُمرِِهنَّ عَََلٰ ُجُيوِِبِ َلَّ َما َظهََر ِمْْنَا ۖ َومَْيْْضِْبَن ِِبُ
ِ
َن ِزينَََتُنَّ إ

نَّ َأْو أََٓبِء بُُعوهََِتِنَّ َأْو  َلَّ ِمُبُعوهََِتِنَّ َأْو أََٓبِِئِ
ِ
َوََل يُْبِديَن ِزينَََتُنَّ إ

ْخَوإنِِ 
ِ
نَّ َأْو َأبْنَاِء بُُعوهََِتِنَّ َأْو إ نَّ َأْو ب َِي َأبْنَاِِئِ ْخَوإِنِ

ِ
نَّ َأْو ب َِي إ

نَّ َأْو َما َموََكْت َأيَْماُنُنَّ َأِو إمتَّاِبِعنَي غَْْيِ ُأوِِل  نَّ َأْو ِنَساِِئِ َأَخَوإِِتِ

يَن مَْم يَْظهَُروإ عَََلٰ َعْوَرإِت  ِ ْفِل إَّلَّ ْربَِة ِمَن إمّرَِجاِل َأِو إمّطِ
ِ
إَْل

َِّساِء ۖ َوََل يَْْضِْبنَ  ِفنَي ِمن ِزينََِتِنَّ ۚ َوثُوبُوإ  إمن ِبأَْرُجِوهِنَّ ِمُيْعََلَ َما ُُيْ

َُّه إمُْمْؤِمنُوَن مََعوَُُّكْ ثُْفِوُحوَن ) يًعا َأي ِ ََجِ ََل إَّللَّ
ِ
 (13إ

 ٖٔاٝح ع٘سج اىْ٘س 

 

 

 

 

 

 االْداء

األٔلانٗ يٍ لاد لهٕب انثشسٚح ٔعمٕنٓى انٗ يسفأ االياٌ ٔيعهى انثشسٚح   

(هللا عهّٛ ٔسهىصهٙ )دمحم   
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 انٗ ٔاند٘ انعصٚصٍٚ ايد هللا فٙ عًسًْا جصاء يا لدياِ نٙ يٍ زعاٚح 

 ٔعُاٚح ٔجصاء يا تحًالِ يٍ انًشاق فٙ سثٛم تستٛتٙ ٔاٚصانٙ

 انٗ شٔجٙ انغانٙ ٔزفٛك دزتٙ ٔاْم شٔجٙ انكساو ندعًٓى انًتٕاصم نٙ

انجايعحٙ انٗ كم االصدلاء ٔيٍ كإَا تسفمتٙ ٔيصاحثتٙ اثُاء دزاستٙ ف  

 . انٗ كم يٍ ساْى فٙ تهمُٛٙ ٔنٕ تحسف فٙ حٛاتٙ اندزاسٛح

 .انٗ كم ٚد ٔلهة ساز يعٙ دزب االَجاش ألكٌٕ

 انٗ كم ْؤالء اْد٘ ْرِ اندزاسح زاجٛاً يٍ هللا اٌ تكٌٕ َافرج عهى 

 ٔتطالح يعسفح ٔاٌ ُٚفعُا ُٔٚفع تُا .

 

 

 

 )الشكر والتقدير(

 

 

… (صلً هللا علٌه وسلم) رسول هللا والسالم علىالحمد هلل رب العالمٌن والصالة   

وال تحصى وعل منه وفضله على إتمام بحثً دال تعالشكر هلل سبحانه وتعالى على النعم التً   

 

 

ةالفاضل ةأتمدم بالشكر واالمتنان الى الدكتور ٌسعدنً أن  

 

 أ.د ايمان جليل إبراهيم
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من توجٌهات وجهد تهلدم البحث وماعلى هذا  ألشرافها  

إنجاز هذا البحث البالػ فً لها األثروكان   

 

 اعبر عن شكري وامتنانً لعابلتً الكرٌمة

وتشجٌعهم لً لمتابعتهم الدابمة  

 

 

          الباحثة

 رويده احمد حسين حمود 
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 المقدمة

ٌهدي هللا فال مضل  أعمالنا منإن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسٌبات 

 هللا، وبعد له، ومن ٌضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول

بفسادها، فهً التً ترعى  فلمد كرم اإلسالم المرأة وأعظم تكرٌمها، وربط صالح المجتمع بصالحها، وفساده

 ٌرة،نشاه وتربً أبناءه، ومن هنا كان اهتمام اإلسالم بالمرأة اهتماما كب

 ومنحها كافة حمولها فً كافة المجاالت مما ٌتوافك مع لدراتها، ومن الحموق التً منحها اإلسالم

المرأة، لذلن  للمرأة حمها فً التجمل والتزٌن، فالزٌنة فً حٌاة المرأة فطرٌة، وهً من أكثر ما تهتم به

 اس وزٌنة،راعً اإلسالم هذا الحك، وشرع هللا تعالى للمرأة ما ٌحسن شكلها من لب

 لكن وفك ضوابط معٌنة

 األحكام الشرعٌة التً تتعلك بزٌنة وجه المرأة، ألن هذا البحثلذلن أردت أن أبٌن فً 

 المرأة فً حاجة ماسة إلى من ٌعٌنها على معرفة حكم الشرع فً كثٌر من المسابل التً تتعلك
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 هذا البحثها، فجاءت بزٌنة وجهها، خاصة ولد تنوعت الزٌنة فً الولت الحاضر، واتسع نطال

 تمثل جهدا متواضعة، فؤرجو من هللا تعالى أن ٌتجاوز عن زللً وخطبً، وأن ٌجعل هذا العلم

 خالصا لوجهه الكرٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهمية البحث

 تكمن أهمٌة البحث فً أهمٌة موضوعه )زٌنة الوجه(، ومعرفة المشروع والممنوع من

 التؤصٌل الشرعً لها، وتحلٌلها لبٌان حكمها الشرعً،الزٌنة فً صورها المعاصرة عن طرٌك 

 وألوفر على السابل عناء البحث للحصول على إجابة كافٌة فً هذه األحكام

 

 أسباب اختيار الموضوع واهدافه

 :لًٌلمد كان الدافع وراء اختٌاري لهذا الموضوع ما

 لزٌنة من الحلًلضٌة الزٌنة هً من أكثر المضاٌا حساسٌة فً حٌاة اإلناث، وحب ا .ٔ

 التجمٌلٌة تجذر فً عمك الطبٌعة األنثوٌة، مما لد ٌترتب علٌه اندفاع فً والمستحضرات

 بعضهن ٌخرجهن عن حد االعتدال إلى المكروه أو المحرم فً صور من التبرج سلون
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 والتشبه واإلسراؾ

 خلً كثٌر منوالع نساء المسلمٌن السٌا؛ بسبب االنفتاح على العالم وشٌوع المنكرات، وت .ٕ

 .المسلمٌن عن أخاللهن اإلسالمٌة والتملٌدٌة نساء

 كثرة توجٌه األسبلة من لبل النساء فً هذا الموضوع خالل الندوات، ودروس الوعظ .ٖ

 .وتعدد اإلجابات عنها وؼٌرها،

 الحاجة الماسة لبٌان حكم بعض الوسابل الحدٌثة، والتً أؼرلت بها األسواق فً البالد .ٗ

 .اإلسالمٌة

 تناول الكتب الفمهٌة المدٌمة موضوع الزٌنة متماشٌة مع ذلن الزمان، فكان البد من إعادة .٘

 .مسابله بصورة جدٌدة تناسب هذا العصر، وما استجد فٌه صٌاؼة

  البحث مشكلة

 البحث لضٌة زٌنة الوجه للمرأة باعتبارها من أهم المضاٌا المهمة للطبٌعة تناول

 ٌادٌن اهتمامات النساء والفتٌات والشابات، بحٌث انتشرت وسابل الزٌنةوهً من أكثر م األنثوٌة،

 و عمت البالد اإلسالمٌة، فظهرت لضاٌا جدٌدة فً هذا الموضوع لم تكن موجودة فً الحدٌثة

 وعدم وجود کتاب شامل ٌجمع هذه المسابل وٌبٌن الحكم الشرعً فٌها السابك،

 منهجية البحث

 من خالل عرض أراء (ٕ)،لٌلًوالتح(ٔ)المنهجٌن الوصفًلمد اتبعت فً بحثً هذا 

 هذه المذاهب أفلهنلنهم ولمرانهم، ثم نالشت  بٌانو مذاهب الفمهاء فً مسابل البحث وفروعه، و 

 ما بٌن لً له الصواب و األلرب إلى تحمٌك المسلمة ومماصد الشرٌعة اإلسالمٌة وترجٌح

 البحث وأدواته أسلوب

 صادر المعتمدة من كتاب تفسٌر، وحدٌثه وفمه، ولعة، وتراجم، وطابفةرجعت إلى لؽات الم. ٔ

 .الكل العنٌنة فن

 عرضت ما توفر لً من ألوال العلماء من المذاهب األربعة، و ألوال وفتاوي المحدثٌن فً. ٕ

 التً تضمنها البحث، مع بٌان أدلة كل لول ووجه الداللة ومنالشة األدلة، وبعد المسابل

 .ما رجعه الحلٌلرجحت  التمعن
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 ٌذكر اسم السورة ورلم الشرٌفةؼزوت األبٌات المرآنٌة الكرٌمة إلى مكانها فً المصحؾ .ٖ

 اآلٌة

 خرجت األحادٌث النبوٌة الشرٌفة من مصادرها األصلٌة، وذكرت الحكم علٌها، وذا نکرد4 .

 شرت إلى مكان تمربوه السابك الحثٌث

 الدٌن ونفت أسماإهم فً البحث كلما احتاج األمر الذالن ترجمت لالعالم5 .

 معنى األلفاظ الؽرٌبة والكلمات الؽامضة التً وزنت فً هذه الرسالة، وضبط اللفظ تنٌب.ٙ

 .ال تشكل فرامتها التً

 لجؤت إلى بعض الموالع اإللكترونٌة )اإلنترنت لالستفادة من بعض الموضوعات واألبحاث. 7

 مسلل هذا الموضوع تحدثت عن بعت التً

 

 

 الوصفً فً طرٌمة معتمدة من أجل الدراسة والتطل البلوغ األهداؾ المطرٌة من المنهجٔ

 .اللً هو المنهج الذي ٌموم على تحلٌل الحملة بها أجرتها ورشٌفة لً منها النوعٕ

 

 كرت اسم المرجع کامال عث ورونه ألول مرة، ثم ذكره مختصرأ ع نگرره بنكر اسم.ذ8

 المإلؾ و االسم الكتاب والمر هو رلم المتعة الشهرة

 وضعت فً نهاٌة البحث خاصة تشعل أهم النتابج التً توصلت لها و التوصٌات، ثم أتبعت 9.

 بثالثة سارة تشمل: اآلٌات المرانٌة، و األحادٌث الشرٌفة، واألعالم لن

 ن أخطؤت فمن نفسً ومنفهذا جهد العظ فإن أحسنت فتوفٌك من هللا تعالى، وأ وأخٌرا    

 وأسال هللا تعالى الؽفران، وأن ٌلهمنً الصوانً الشٌطان،    
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 المبحث األول

 الزينة : تعريفها ، وحكمها ، وضوابطها

 مفهوم الوجه وحدوده 

 

 المطلب األول : تعريف الزينة لغة وصطالحا  

 المطلب الثاني : حكم الزينة وادلة مشروعيتها 

 المطلب الثالث : الحكمة من مشروعية الزينة وضوابط استعمالها 

 : مفهوم الوجه وحدودهالمطلب الرابع 
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 المبحث االول

 المطلب االول 

 تعريف الزينة  لغة

( وزان الشًء صاحبه زٌنا وازانه ازانا ٕ( ٌمال زٌنت الشًء تزٌنا )ٔالزٌن خالؾ الشٌن )

، وازٌنت اٌحسنت وبهجت واصله تزٌنت فسكنت التاء وادؼمة فً ( وٌمال زٌنت االرض ٖ)

( اي احسنت ٗالزاي واجتلبت االلؾ لٌصبه االبتداء وٌمال اٌضا ازدانت االرض ازدٌانا )

 وبهجت اٌضا .

 ( ٙ( اي اسم جامع لكل شًء ٌتزٌن به )٘واالسم من ذالن الزٌنة وهً ماٌتزٌن به )
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                                                                                                                   االلفاظ المتشابهة للزٌنة :      

لفظ الحسن والجمال ٌشابهان لفظ الزٌنة وٌطابمانها فً المعنى فالحسن نمٌض المبح ٌمال : 

( والجمال ضد المبح 7حسن الشًء حسنا فهو حسن وٌمال حسنت الشًء تحسٌنا اي زٌنته  )

 اٌضا ٌمال جمل الرجل بالضم والكسر جماال فهو جمٌل وامراة جمٌلة 

 

_________________ 

هج ( احمد عبد  9ٖٖ( الصحاح المإالؾ : ابو نصر اسماعٌل بن حماد الجواهري والفارابً ) المتوفً : ٔ)

.                                                         ٕٖٕٔ/  ٘، ج 978ٔ – 7ٓٗٔ،  ٗالؽفور عطار : دار العلم للمالٌن بٌروت ، ط

( 9ٖ٘( معجم مماٌس اللؽة المإلؾ : احمد بن فارس بن زكرٌا المزوٌنً الرازي ابو الحسٌن ) المتوفً: ٕ)

                                                                     ٔٗ/  ٖ، ج979ٔ -99ٖٔتحمٌك: عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر ، 

(  77ٓ( المصباح المنٌر المإلؾ احمد بن دمحم بن علً الفٌومً ثم الحموي ابو العباس ) المتوفً : ٖ)

                                                                               ٕٔٙ/  ٔ، ج ٕبٌروت ط –تحمٌك عبد العظٌم الشناوي ، المكتبة العلمٌة 

( لسان العرب المإلؾ : دمحم بن مكرم بن علً ابو الفظل جمال الدٌن ابن منضور االنصاري الروٌفعً ٗ)

/  ٖٔ، جٗٔٗٔ،  ٖبٌروت ، ط –( تحمٌك : عبدهللا علً الكبٌر ، دار صادر  7ٔٔاالفرٌمً ) المتوفً : 

ٕٓٔ    

(  8ٔ7( بصابر ذوي التمٌز المإلؾ مجدي الدٌن ابو طاهر دمحم بن ٌعموب الفٌروزا بادى  ) المتوفً : ٘)  

الماهرة ،   –تحمٌك : دمحم علً النجار ، المجلس االعلى للشإون االسالمٌة لجنة احٌاء التراث االسالمً 

                                                                                                                                                                                                            .                                       ٘٘ٔ/  ٖ، ج 99ٙٔ – ٙٔٗٔ

                                                                                                                                                                                         ٕٔٓ/  ٖٔ( لسان العرب ٙ)

 ٘ٔٔ – ٗٔٔ/  ٖٔ، لسان العرب  7ٔ٘/ ٕ، معجم مماٌس اللؽة  99ٕٓ/  ٘( الصحاح 7)

بٌن الزٌنة ان الزٌنة فٌها ماهو خلمً ومنها ماهو مكتسب ومثال والفرق بٌن هذٌن اللفظٌن  و

الزٌنة الخلمٌة للمراة حسن خلمة الوجه اما  الزٌنة المكتسبة فهً ماتحاوله المراة فً تحسٌن 

 ( ٔخلمتها كالحلً والكحل والخضاب ونحوه )

( ولال ٕ) (ِشَُٚتَُكى  ُخرُٔا وبذلن تبٌن ان الزٌنة تكون بزٌادة منفصلة عن االصل لال تعالى )

 ( فالكواكب منفصلة عن السماء .                                                            ٗ( اي بكواكب )ٖ( )زَيََّنََّا السََّماءَ الد َّنْيا بِمَصابِيحَتعالى )

َ اما الحسن والجمال فانها تكون فً اصل الخلمة كما فً لوله تعالى ) َزُكى فَأ َّٕ َص َزُكى  َٔ َٕ ٍَ ُص َس ( ح 

ٌَ ( اي خلمكم فً احسن صورة ولال تعالى )٘) َسُحٕ ٍَ تَس  ِحٛ َٔ  ٌَ ٍَ تُِسُٚحٕ اٌل ِحٛ ًَ ا َج َٓ َنُكى  فِٛ َٔ )

 ( فجمال االنعام والدواب جمال خلمه ٙ)



 ~12  ~  
 

اما الفرق بٌن الحسن والجمال فهو ان  الحسن فً االصل صورة ثم استعمل فً االفعال 

 ( 7صل لالفعال واالخالق واالحوال الظاهرة ثم استعمل فً الصور )واالخالق والجمال فً اال

 

 

 

 

 

________________________ 

ابو عبدهللا دمحم بن احمد بن ابً بكر بن فرج االنصاري الخزرجً  ( الجامع الحكام المران المإلؾ :ٔ)

( تحمٌك : احمد البردونً _ ابراهٌم اطفٌش ، دار الكتب المصرٌة  7ٔٙشمس الدٌن المرطبً ) المتوفً : 

                                                                                                                                                 .                                                                      9ٕٕ/ ٕٔ، ج8ٖٗٔ، ٕ_ الماهرة ، ط

                                                                                                                                                                                                    ٖٔ( سورة االعراؾ االٌة :ٕ)

                                                                                                                                                                                                                                                    ٕٔ( سورة فصلت االٌة : ٖ)

                                                                                                                                                                                                       ٖ٘ٗ/ ٘ٔ( الجامع الحكام المران ٗ) 

                                                                                                                                    ٗٙ( سورة ؼافر االٌة : ٘)

                                                                                                                                                                                      ٙ( سورة النمل االٌة :ٙ)

( ٘ٓٓٔبن سعٌد ابو هالل العسكري )المتوفً :  ( الفروق فً اللؽة المإلؾ : الحسن بن عبدهللا بن سهل7)

 . 7ٕ٘، صٔ، طٕٕٗٔتحمٌك : جمال عبد الؽنً مدؼمش ، مإسسة الرسالة ، 

 تعريف الزينة اصطالحا : 

 تكاد تتفك عبارات العلماء فً تعرٌؾ الزٌنة فً االصطالح وفٌما ٌلً استعراض لهذه العبارات                          

 :                                                                         مخشرياوال تعريف الز

(                                                                 ٔعرؾ الزمخشري الزٌنة بانها الثٌاب وكل ما ٌتجمل به ) 

      ثانٌا: تعرٌؾ المرطبً:                                                                                                        

    (                                                                                                                            ٕفً تحسٌن خلمتها كالثٌاب والحلً والكحل والخضاب ) المرأة هما تحاولرطبً الزٌنة بانها عرؾ الم

                                                                                    ثالثا : تعرٌؾ الشوكانً :                    

(                  ٖبانها ما ٌتزٌن به االنسان من ملبوس او ؼٌره من االشٌاء المباحة ) الزٌنةعرؾ الشوكانً 

                                                               رابعا: تعرٌؾ ابن عابدٌن :                                            

(                                                                           ٗمن حلً وكحل ) المرأةبه  تما تزٌنعرؾ ابن عابدٌن الزٌنة بانها 

ٌن الهٌبة هذا ولد عرؾ صاحب معجم تحس ألجلتعرٌؾ الزٌنة االصطالحً :اسم جامع لكل شً ٌزٌن به 

 (  ٘التجمل والتحسٌن بزٌاده اشٌاء على االصل ) بانها الزٌنةالفمها  لؽة
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                                                                                                             __________________                                                                  

محمود بن عمر بن دمحم  الزمخشري )  ( الكشاؾ عن حمابك التنزٌل وعٌون االلاوٌل المإلؾ : ابو الماسمٔ) 

           7ٙ/  ٕج ٖ، ط ٖٓٗٔ( تحمٌك : دمحم بن عمر الزمخشري ، دار المعرفة ،  8ٖ٘المتوفً : 

                                                                                                                               9ٕٕ/  ٕٔالمران :  ألحكام( الجامع ٕ)

 ( فتح المدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة المإلؾ :دمحم بن علً بن دمحم بن عبدهللا  الشوكانً    ٖ)

                                                                    ٕٓٓ/  ٕ، ج ٗ، ط 8ٕٗٔ( تحمٌك : ٌوسؾ  الؽواش ، دار المعرفة ،  ٕٓ٘ٔ) المتوفً : 

 ( در المحتار على الدر المختار المإلؾ : دمحم امٌن بن عمر بن عبد العزٌز عابدٌن الدمشمً الحنفً ٗ)

،   ٕعلً دمحم معوض ، دار الفكر ، بٌروت ، ط –( تحمٌك  : عادل احمد عبد الموجود  ٕٕ٘ٔ)  المتوفً : 

                                                                                                                                        ٖٔ٘/ٖ، ج ٕٔٗٔ

،  ٕلبنان ،ط–( معجم لؽة الفمهاء المإلؾ : دمحم رواس للعجً حامد صادق لنٌبً ، دار النفابس ، بٌروت ٘)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .                                                ٖٕ٘، ص8ٓٗٔ

 المطلب الثاني

 حكم الزينة وادلة مشروعيتها

 مطلبٌن ا المطلبوٌتضمن هذ

 المطلب األول: حكم الزينة

األصل فً التزٌن االستحباب اذ لم ٌمنع منه مانع شرعً وهذا هو الذي رص علٌة كل من الحنفٌة والمالكٌة 

 (ٔ)والشافعٌة والحنابلة 

 ( ٕ)ان جمٌع أنواع الزٌنه مباح مؤذون فً استعماله اال ما خصه الدلٌل أي منعه ونها عنه  -لال الرازي :

حٌاً ما ٌؽلب على الظن من العناٌة بالمظهر لباساً وزٌنة ٌجافً تمول الدكتورة عابشة عبد الرحمن :ولٌس ص

شخصٌة المسلم وما ٌجافٌها فٌما تعلمت من الكتاب والسنة اال الترؾ والسرؾ والتبرج والخٌالء فؤن اتماها 

 (ٖ) باً ال عن شهرة وخٌالءالمإمن فال حرج علٌه فً ان ٌعتنً بمظهرة وٌؤخذ زٌنه تجمٌالً وتهذٌ
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وعلى ذلن فالزٌنة مندوب الٌها واإلسالم دٌن الفطرة ٌدعو الى النظافة والتزٌٌن فً جمٌع أحوال الناس 

وعامتهم خاصة المرأة المتزوجة فً بٌتها وهذا مانصت علٌة االٌا المرآنٌة واالحادٌث الشرٌفة ومع ذلن فؤن 

 الشرع الحنٌؾ لد لٌد المرأة فً بعض االحكام الشرعٌة  للزٌنة . 

 

 

 

 

_____________________ 

عبد -هـ المحمك : 8ٙٔدمحم بن عبد الواحد الٌواسً السكندري كمال الدٌن بن الهمام المتوفً  -شرح المدٌر المإلؾ :(ٔ) 

  ٕٖ، ج،ع صٕالرزاق ؼالب المهدي. دار الفكر ، بٌروت، ط

أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن بن الحسٌن التٌمً الرازي الملمب بفخر الدٌن الرازي خطٌب  -( التفسٌر الكبٌر المإلؾ :ٕ)

  ٕٙٓ/  ٖٕص  ٔدار الفكر ط –هـ . المحمك علً سامً النشار ٙٓٙالري المتوفً 

  ٕٔٗص ٖ، دار العلم للمالبٌن بٌروت ط 998ٔ( عابشة عبد الرحمن الشخصٌة اإلسالمٌة المتوفٌة ٖ)

 

 

 

 

 ادلة مشروعية الزينة:  مطلب الثانيال

 وردت آٌات واحادٌث كثٌرة تتحدث عن الزٌنة وتإكد مشروعٌتها منها

ِزًٚشا اوالً: األدلة من المران الكرٌم )) َٔ آتُِكى    ٕ اِز٘ َس َٕ ٛ ُكى  ِنثَاًسا ُٚ ِنثَاضُ  ۖ  َٚا تَُِٙ آَدَو لَد  أَََصن َُا َعهَ َٔ  ٰٖ َٕ انتَّم 

ٛ سٌ  ِنَك َخ
 (ٔ) ((ۖ   ذَٰ

 وجه الداللة 

ٌمتن هللا سبحانه وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والزٌٌن فاللباس ستر للعورات والزٌن هو ما 

 (ٕ)ٌتجمل به ظاهراً فاألول من الضرورٌات واألخر من المكمالت  والزٌادات 

لباسٌن لباس ٌواري فالرٌش لباس الزٌنة استعارة من لباس الطٌر النه لباسه وزٌنته أي انزلنا علٌكم 

 سوءاتكم ولباساً ٌزٌنكم الن الزٌنة فرض صحٌح لال تعالى ))
 (ٗ)ولكم فٌها جماالً  (ٖ)((  ِلتَۡرَكبُوَها َوِزٌنَة  

وبذلن توحً االٌة الكرٌمة بان ستر العورة وزٌنة التجمٌل من الحكمة اإللهٌة فً حكمتٌن االنسان من مادة 

  (٘)مراعاة حك هللا اللباس وصناعته ومن طلب التموى و
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 _______________________ 

  ٕٙ(سورة األعراؾ اٌة ٔ)

هـ المحمك 77ٗأبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرٌشً البصري المتوفً -(تفسٌر المرأن الكرٌم )ابن كثٌر( المإلؾ :ٕ)

  7ٕٓص ٕ،ج ٔدار المعرفة بٌروت ط-دمحم حسٌن شمس الدٌن : -:

  8النحل االٌة:  (سورةٖ)

  ٙواالٌة من سورة النحل االٌة  ٘ٔ/ ٗٔ(الرازي التفسٌر الكبٌر ٗ)

 .  8ٖٗ،صٕدار الملم ، الماهرة ط -( :9ٖٙٔمحمود )المتوفً شتلوت(تفسٌر المرأن الكرٌم ٘)

 

 

 لوله تعالى  – ٕ

بَنًِ ))   (ٔ)(((31) ٱلُمسِرفٌِنَ  ٌُِحب   الَ  تُسِرفُواْ إِنَّهُۥ  َوالَ  واْ َوٱشَربُ  ِجد َوُكلُواْ ّلِ َمسكُ  ِزٌنَتَُكم ِعندَ  ُخذُواْ  َءاَدمَ ٌََٰ

 وجه الداللة : 

فً هذه االٌة الكرٌمة امر هللا سبحانه وتعالى بؤخذ المالبس وهو زٌنة االنسان عند موالع العبادة هللا تعالى 

الرب فٌجب التزٌٌن والتعطر كما ٌجب التستر  فالمسلم ٌؤخذ احسن هٌباته للصالة الن الصالة مناجات (ٕ)

فبهذه االٌة ممررة لوجوب اتخاذ المالبس للستر ولزٌنة التجمٌل وإظهار نعمة هللا على عباده  (ٖ)والتطهر 

 وهذ ٌدل على مشروعٌة الزٌنة  (٘)فبهذا ٌحفظ االنسان مكانة ومٌزه عن سابر الحٌوانات  (ٗ)

 ية األدلة من السنة النبو -ثانيا  :

 وردة فً السنة النبوٌة عدة احادٌث شرٌفة تدل على مشروعٌة الزٌنة منها .

 رضً هللا عنه لال رسول هللا ))صلى هللا علٌة وسلم((  (ٙ)عن عبد هللا بن مسعود  - ٔ
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  (7)(( ان هللا جمٌل ٌحب الجمال))  

 

 

 

 

  ______________________ 

  ٖٔ(سورة األعراؾ االٌة : ٔ)

  7ٕٓ/ٕمرأن العظٌم (تفسٌر الٕ)

هـ( تحمٌك محمود احمد البطراوي شرؾ 7ٔ(تفسٌر المرأن الجلٌل المإلؾ: أبو البركات النسمً عبد هللا بن احمد ) المتوفً ٖ)

  ٘ٓٔ/ 7الدٌن محمود خطاب المطبعة االمٌرٌة ببوالق الماهرة الطبعة )ت،ط(

علً خلٌفة الملمونً الحسٌنً  منال المنار المإلؾ :دمحم رشٌد بن علً رضا بن دمحم شمس الدٌن بن دمحم بهاء الدٌن بن (تفسٌرٗ)

 . 8ٖٖ/7إبراهٌم شمس الدٌن . دار الكتب العلمٌة بٌروت الطبعه )ت،ط(  -هـ( المحمك :ٖٗ٘ٔ)المتوفً 

  8ٗٗ(تفسٌر المرأن الكرٌم ص٘)

خٌر الدٌنبن محمود بن دمحم بن علً بن فارس الزركلً الدمشمً )المتوفً -االعالم المإلؾ : ( عبد هللا بن مسعود كتابٙ)

  7ٖٔ/ٗ،  ٘ٔهـ( المحمك ت دار العلم المالٌٌن ط9ٖٙٔ

هـ( المحمك :دمحم فإاد عبد البالً دار النشر ٕٔٙ)المتوفً  المشٌريمسلم الحجاج بن أبو الحسن  -(صحٌح مسلم المإلؾ :7)

  ٓٙص  7ٗٔ،حدٌث رلم  ٔدار المؽنً الرٌاض ط

  

 -وجه الداللة :

ففً هذ الحدٌث  ٔان هللا سبحانه وتعالى له األسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال وكل امره حسن جمٌل 

  ٌحب الجمالالشرٌؾ داللة على مشروعٌة الزٌنة والتجمٌل الن هللا

 

ً  رضً هللا عنه لال  ٕعن عبد هللا بن عباس - ٕ ٌِْن، لَْم صلى هللا علٌة وسلم َخَرَج النَّبِ َ ٌَْوَم ِعٌٍد فََصلَّى َرْكعَت

َدلَِة، فََجعَلَِت الَمْرأَةُ تََصدَُّق بُِخْرِصهَ    ٖ ا َوِسَخابَِهاٌَُصّلِ لَْبُل َوال بَْعُد، ثُمَّ أَتَى النَِّساَء فَؤََمَرُهنَّ بِالصَّ

  -وجه الداللة :

ٌدل الحدٌث الشرٌؾ على ان المرأة كانت تتزٌن وتتجمل بؤنواع من الحلً فً ٌدها ونحرها واذنها ولم ٌنكر 

 ٗعلٌها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ذلن وهذ ٌدل على مشروعٌته الزٌنة المباحة للنساء 
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فخرجت  ٘كسانً النبً صلى هللا علٌة وسلم حلة سٌراء  -:عن علً بن ابً طالب علٌه السالم لال  – ٖ

 ٙفٌها فرأٌت الؽضب فً وجه فشممتها بٌن نسابً 

 

 ________________________ 

  ٖ(النووي أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ بن مري شرح صحٌح مسلم دار الفكر بٌروت طٔ)

  9٘/ٗهاشمً الزركلً :االعالم (عبد هللا بن عباس هو عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب لرٌشً ٕ)

هـ( المحمك دمحم بن زهٌر ناصر ٕٙ٘(صحٌح البخاري المإلؾ دمحم بن إسماعٌل أبو عبد هللا البخاري الجعفً )المتوفً ٖ)

 . 88ٗ،صٔالناصر: دار ابن كثٌر سورٌا دمشك ط

  9ٙٔ/ٕالخرص :حلك صؽٌر كم الذهب ابن فارس : معجم مماٌٌس اللؽة 

  ٔٙٗ/ٔو الجواهر شًء الن منظور لسان العرب  إلٌس فٌها من اللإل ذ من مسن ومحلبلالدة تتخالسخاب 

هـ( المحمك عبد 8ٕ٘الباري شرح صحٌح البخاري المإلؾ احمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسمالنً  )المتوفً  (فتحٗ)

  ٖٖٓص ٓٔج ٔالعزٌز بن عبد هللا بن باز دمحم فإاد عبد البالً :دار المعرفة ،بٌروت ط

هللا بن فتوح بن حمٌد بن االزدي (سٌراء :أي فٌها خطوط من حرٌر المز . ابن االزدي دمحم بن ابً نصر فتوح بن عبد ٘)

 ٔزبٌدة دمحم سعٌد عبد العزٌز مكتبة السنة ،الماهرة ط -الصحٌحٌن البخاري ومسلم تحمٌك : ًتفسٌر ؼرٌب ما ف-الحمٌدي :

  7،صٔ،ج

 

 

 

 

 -وجه الداللة :

كانت تلبس الحرٌر من الثٌاب وٌعد الحرٌر من الزٌنة التً تتزٌن  فً الحدٌث الشرٌؾ داللة على ان المراة

 بها النساء وهذ ٌدل على مشروعٌة الزٌنة 

 

فسؤله  ٔعن انس بن مالن رضً هللا عنة ان عبد هللا بن عواؾ جاء الى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وبه اثر صفرة  – ٗ

 أة من األدخار الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فؤخبره انه تزوج امر

 -وجه الداللة :

فً الحدٌث الشرٌؾ داللة على ان المرأة كانت تستعمل االصباغ وتتزٌن بها وفً هذ الحدٌث داللة على 

 مشروعٌة الزٌنة 
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 _______________________ 

 الفابك فً ؼرٌب الحدٌث  -نوع من الطٌب مخلوط بزعفران اصفر : -(الصفرة :ٔ)

 هـ(8ٖ٘)المتوفً  يو الماسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشرأب -المإلؾ :

  ٓٔٔ،صٕ،ج ٕالمحمك دمحم علً البجاوي ، دمحم أبو الفضل ، دار المعرفة ،لبنان ط

  ٕٖٙ،ص ٖ، جٖ٘ٔ٘(صحٌح البخاري ،كتاب النكاح ،باب الصفرة للمتزوج ،حدٌث رلم ٕ)

 

 

 انًطهة انثانث

 

 استعًانٓا  انحكًح يٍ يشسٔعٛح انصُٚح ٔ ضٕاتط

 ٝرؼَِ ٕزا اىَطية ٍطيثاُ : 

 انًطهة االٔل : انحكًح يٍ يشسٔعٛح انصُٚح 

اىْفظ االّغاّٞح ذَٞو اىٚ اىعَٞو ٍِ االشٞاء ٗتاىراىٜ فٖٜ ذَٞو اىٚ اىظٖ٘س تأظَو اىَظإش ٗاىَشأج تفطشذٖاا 

ؼنأٍ ٗذششٝعاذٔ ذالئٌ ذؽة اُ ذظٖش ظَاىٖا ٗاالعالً دِٝ فطشج فيٞظ فٜ اؼنأٍ شٜء ٝخاىف اىفطشج فنو ا

اىفطشج اىغيَٞح ٗذْاعثٖا ىزىل ظاء االعالً ٖٝرٌ تضْٝح اىَغيٌ ٍٗظٖاشٓ ااطاح صْٝاح اىَاشأج الُ اىضْٝاح تاىْغاثح 

 ىيَشأج اٍش اعاعٜ ٗذعرثشٕا ٍِ ؼاظرٖا اىفطشٝح .
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اُ ذثاذٗ ظَٞياح ٝق٘ه االعرار عٞذ قطة : اىضْٝح داله ىيَشأج ذيثغٔ ىفطشذٖا فنو اّصاٚ ٍ٘ىعاح اُ ذناُ٘ ظَٞياح ٗ

ٗاىضْٝح ذخريف ٍِ عظش اىٚ عظش ٗ ىنِ اعاعٖا فٜ اىفطشج ٗاؼذ ٕ٘ اىشغثح فٜ ذؽظٞو اىعَاه ٗاعرعَاىٔ 

ٗذعيٞٔ ىيشظو , ٗاالعالً ال ٝقاًٗ ٕزٓ اىشغثح اىفطشٝح ىنِ ْٝظَٖا ٗٝؼثطٖا ٗٝععيٖا ذرثيا٘س فاٜ االذعاآ تٖاا 

ال ٝطيع اؼذ ع٘آ ٗٝرشك ٍعأ فاٜ االؽاالل عياٚ تعاغ اىٚ سظو ٗاؼذ ٕ٘ ششٝل اىؽٞاج , ّٝطيع ٍْٖا عيٚ ٍا 

 ]ٕ[ٍَِ ال ٝصٞش شٖ٘اذٌٖ رىل ىالؽالل  ]ٔ[اىَؽاسً اىَزم٘سج فٜ اٟٝح 

ٗاىؽنَح ٍِ اعرٞعاب اىضْٝح ىيضٗظاح ٕا٘ الظاو اُ ذؽيا٘ اىضٗظاح فاٜ عاِٞ صٗظٖاا ٗٝشإاا دائَاا فاٜ طا٘سج  

 . ]ٖ[َْٖٞا ذعزتٔ اىٖٞا ٗذؽثثٔ فٖٞا ٗفٜ رىل دٗاً ىيَعٞح ٗاىَ٘دج ت

 

 

_____________________________ 

 

اشَ ( ق٘ىٔ ذعاىٚ : " ٔ) َٖ اا َ  ٍَ ِو ئاِلو  ُٖ َِ ِصَْٝارَ اَل ُْٝثاِذٝ َٗ ِو  ُٖ َِ فُاُشَٗظ َْٝؽفَْظا َٗ ِو  ِٕ ِْ أَْتَظااِس ا ٍِ  َِ َْاِخ َْٝغُؼْؼ ٍِ ْإ َُ قُْو ِىْي َٗ َِ ْىَْٞؼاِشْت َٗ اا و  َٖ ْْ ٍِ  

ِو و  ِٖ ٰٚ ُظُٞ٘تِ ِو َعيَ ِٕ ِش َُ ْٗ أَتْ تُِخ ِو أَ ِٖ ْٗ أَْتَْائِ ِو أَ ِٖ ْٗ آتَاِء تُعُ٘ىَرِ ِو أَ ِٖ ْٗ آتَائِ ِو أَ ِٖ ِو ئاِلو ِىثُعُ٘ىَرِ ُٖ َ َِ ِصَْٝر اَل ُْٝثِذٝ ْٗ تَِْاٜ َٗ ِو أَ ِٖ اِّ َ٘ ْٗ ئِْاا ِو أَ ِٖ َْاِء تُعُا٘ىَرِ

يََنْد أَ  ٍَ ا  ٍَ  ْٗ ِو أَ ِٖ ْٗ َِّغائِ ِو أَ ِٖ اذِ َ٘ ْٗ تَِْٜ أََا ِو أَ ِٖ اِّ َ٘ اُشٗا ئِْا َٖ ٌْ َْٝظ َِ ىَا ْفاِو اىواِزٝ ِٗ اىّطِ َظااِه أَ َِ اىّشِ ا ٍِ ْستَاِح  ْٞاِش أُِٗىاٜ اإْلِ َِ َغ ِٗ اىروااتِِعٞ ِو أَ ُٖ ااُّ ََ ْٝ

 ِ ّو ذُ٘تُا٘ا ئِىَاٚ  َٗ ِو ت  ِٖ ِْ ِصَْٝارِ ا ٍِ  َِ اا ُْٝخِفاٞ ٍَ  ٌَ ِو ِىُْٞعيَ ِٖ َِ تِأَْسُظِي اَل َْٝؼِشْت َٗ َساِخ اىَِّْغاِء و  ْ٘ ٰٚ َع ٞع ااَعيَ َِ َُ   َظ ٌْ ذُْفِيُؽا٘ َُ ىَعَيوُنا ُْا٘ ٍِ ْإ َُ " )  أَُّٝأَ اْى

 ( .ٖٔع٘سج اىْ٘س : 

ٕاـ ( ذؽقٞا: : عياٜ تاِ ّااٝف اىشاؽ٘د , 3ٖ٘ٔ(  "فٜ ػاله اىقشآُ "  ىيَإىاف : عاٞذ قطاة ؼغاِ اىشااستٜ ) اىَرا٘فٜ عاْح ٕ)

 . 3٘/ٕٙـ ,  3ٖٔٔ,  7اىْاشش : داس اؼٞاء اىرشاز اىعشتٜ  , تٞشٗخ , ؽ 

ً ( ,  ٕٗٔٓفٜ اؼناً اىَشأج ٗاىَثِٞ اىَغيٌ فٜ اىشاشٝعح االعاالٍٞح " ىيَإىاف : عثاذ اىناشٌٝ صٝاذاُ ) اىَرا٘فٜ  (  " اىَفظوٖ)

   3ٖٗ/ٖٕـ  ,  ٘ٔٗٔ, ٕاىْاشش : ٍإعغح اىشعاىح , تٞشٗخ , ؽ 
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 انًطهة انثاَٙ : ضٕاتط استعًال انصُٚح 

اتاغ االعالً ىيَشأج اُ ذرعَو ٗ ذرضِٝ ىنِ ػثؾ ٕزٓ اىضْٝح تؼ٘اتؾ تؽٞس ذنُ٘ ٍقث٘ىح شاشعا  ٗذيثاٜ فطاشج 

 : ]ٔ[اىَشأج ٗذْاعة اّ٘شرٖا ٍِٗ ٕزٓ اىؼ٘اتؾ 

 ]ٕ[اُ ال ذرعااسع ٕازٓ اىضْٝااح ٍاع ّااض شاشعٜ : االطااو فاٜ االشااٞاء االتاؼاح ٍااا ىاٌ ٝااشد دىٞاو اىؽشٍااح  .ٔ

اشٞاء ٍْٗافع ٕ٘ االتاؼح ال اىؽشٍح اال ٍاا ٗسد فاٜ ّاض طاؽٞػ طاشٝػ ٍاِ فاالطو فَٞا اي: هللا ذعاىٚ 

 اىشاسل ترؽشَٝٔ .

ٌْ أٔ " قاه ذعاىٚ :  ىَ ا ََ ْٗ ُو  ذََش َ  أَ شَ  ّو ا فِٜ َعخو ٍَ  ٌْ اخِ  ىَُن َٗ ا ََ ا فِٜ اىغو ٍَ أَْعثَغَ  اْْلَْسِع  َٗ َٗ  ٌْ ُن ْٞ ُٔ  َعيَ ََ َشج   ِّعَ ِٕ تَاِؽَْاح   َ اا َٗ   ۗ 

 َِ ٍِ ِْ  اىْواِط  َٗ ِ  فِٜ َُٝعاِدهُ  ٍَ ْٞشِ  ّو ٌ   تِغَ اَل  ِعْي اَل  ُٕذٙ  َٗ ِْٞش ِمرَاب   َٗ . فاهلل ذعاىٚ اي: ٕازٓ االشاٞاء ٗعاخشٕا  ]ٖ[" ٍ ٍُ

 ىالّغاُ ٍَا ؼشً عيٞٔ االظشئٞاخ ٍْٖا ىغثة ٗؼنَح .

 اُ ال ٝقظذ تٖا اىرشثٔ تاىْغاء اىنافشاخ : .ٕ

 ال ٝع٘ص ىيَشأج اىَغيَح اُ ذنُ٘ ذثعا  ىيْغاء اىنافشاخ ٗذقيذِٕ فَٞا ٕ٘ ٍِ اظائظِٖ اٗ ٍقذط عْذِٕ .

 . ]٘[قاه : " ٍِ ذشثٔ تقً٘ فٖ٘ ٌٍْٖ "  -اُ اىشع٘ه دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص(  -)سػٜ هللا عَْٖا(  ]ٗ[عِ عثذ هللا تِ عَش 

 

 

 

 

 

__________________________ 

(  " اىَااشأج اىَغاايَح اٍاااً اىرؽااذٝاخ " ىيَإىااف : اؼَااذ عثااذ اىعضٝااض اىؽظااِٞ , اىْاشااش : داس عاااىٌ اىنرااة , ٔ)

 . ٕٓٙٔـ , ص  ٕ٘ٗٔ,  ٕتٞشٗخ , ؽ 

( "االشااثآ ٗاىْظااائش فااٜ ق٘اعااذ ٗفااشٗل فقاأ اىشااافعٞح " اىَإىااف :ظاااله اىااذِٝ عثااذ اىااشؼَِ تااِ اتااٜ تنااش ٕ)

: دمحم ؼغِ دمحم ؼغِ اعَاعٞو اىشافعٜ , اىْاشش : داس اىنرة اىعيَٞح ,  ٕـ ( , ذؽقٞ:3ٔٔاىغٞ٘ؽٜ )اىَر٘فٜ :

 .  ٖٕٔٔـ , ص 3ٔٗٔتٞشٗخ , 

 ( .ٕٓاٝح ) -( ع٘سج ىقَاُ ٖ)

 .  3ٓٔ/ٓٗ( " عثذ هللا تِ عَش تِ اىخطاب اىعذٗٛ " , اىضسميٜ : االعالً ٗ)

ٕاـ(  اىْاشاش : تٞاد  7ٕ٘)اىَرا٘فٜ : ( " عِْ اتٜ داٗد" , اىَإىف : اتا٘ داٗد عايَٞاُ االشاعس اىغعغاراّٜ٘)

, فااٜ عاأْْ  ٖٔٗص  ٖٔٓٗاالفناااس اىذٗىااح , اىشٝاااع , مراااب اىيثاااط تاااب فااٜ ىااثظ اىشااٖشج , ؼااذٝس سقااٌ 

 . 3ٕٙٔطؽٞػ سٗآ فٜ عْْٔ عِ اتِ عَش ٗاىطثشاّٜ فٜ االٗعؾ عِ ؼزٝفح ٗاالىثاّٜ فٜ االسٗاء ؼذٝس 
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عياٚ فطاشج اسذؼاإا ىَٖاا  -اىازمش ٗاالّصاٚ  - ذعاىٚ االّغاُ اُ ال ٝنُ٘ فٖٞا ذشثٔ تاىشظاه : ىقذ اي: هللا .ٖ

 فال ٝع٘ص اُ ذرشظو اىَشأج ٗ ال اُ ٝرخيٚ اىشظو عِ سظ٘ىرٔ .

ِ "عِ اتِ عثاط سػٜ هللا عَْٖا قاه :  َِّ جنالِ  ِمنن الُمتَشنبِّهٌن ملسو هيلع هللا ىلصلَعنَن رُسنوُل   ِمنن والُمتَشنبَِّهات بِالنسناِء، الّرِ

جالِ  النَِّساءِ    ]ٔ[  "بِالّرِ

 اُ ال ٝنُ٘ فٖٞا ذغٞٞش ىخي: هللا ذعاىٚ ٍٗخاىفح اىفطشج : .ٗ

سٓ , ّ٘ فََٖاا عاعٚ االّغااُ فاٜ ذعَٞاو ٗذغٞٞاش طا٘سذٔ  اي: هللا ذعااىٚ االّغااُ فاٜ اؼغاِ ذقاٌ٘ٝ ٕٗٞوأ ٗطا

ٕٗٞورٔ ٗظعيٖا افؼو ٍِ اىٖٞوح اىرٜ ايقٔ هللا ذعاىٚ عيٖٞا فيِ ٝغرطٞع  تو ٝعذ أّ ذش٘ٓ ٕزٓ اىخيقاح اىراٜ ٕاٜ 

, ٗق٘ىٔ ذعااىٚ : " طاْع هللا اىازٛ  ]ٕ[   "ذقٌ٘ٝ  أؼغِ فٜ اإلّغاُ ايقْا غاٝح فٜ االذقاُ , ق٘ىٔ ذعاىٚ : " ىقذ

 ]ٗ[ .  ىزىل ؼشً هللا اٛ عَو فٜ ذغٞٞش اي: هللا ذعاىٚ .  ]ٖ[شٜء"  اذقِ مو

ْْ لَلََّبُلتَللُُِّ  ن  ٗ قذ اقغٌ اىشٞطاُ اُ ٝؼو تْٜ ادً ٗاُ ٝأٍشٌٕ ترغٞٞش اي: هللا ذعاىٚ ُُ َُلَ هلن ْْ َوَم ُُ ْْ َوََلَََُِّّبَللَّلن ُُ ﴿ َوََلُِضلَّنَّلن
 ْْ ُُ ََُ هلن ُنن َخََّْق اَّللِن  آَذاَن اَْلَهْلَعاِم َوَم َُِّتبَّاا﴾ ۚ  لَلََّبُلَغّيِّ  .  ]٘[ َوََ  يَلُنِخِذ الشنْبطَاَن َولِبًّا َِّ  ُدوِن اَّللِن لَلَقْد َخِسَ  ُخْسَ اًنا 

 اُ الٝنُ٘ فٖٞا اعشاف اٗ ذثزٝش :  .٘

ارا ماّد اىَشأج اىَغيَح ذأاز اىَثاغ ٍِ اىضْٝح فأّٔ ال ٝع٘ص ىٖا االعشاف فٜ رىل ٗاػاعح اىَااه تؽٞاس ٝثازه 

فااٜ غٞااش فائااذج دْٝٞااح اٗ دّٞ٘ٝااح ٗاقااثػ ٍااِ رىاال اُ ٝثاازه اىَاااه فااٜ اىضْٝااح اىَؽشٍااح فرشذنااة اىَااشأج فااٜ ٕاازا 

 ٍؽؼ٘سِٝ : 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________ 

, طؽٞػ ااشظٔ اؼَذ ٗ ات٘ داٗد اىرشٍزٛ ٗاتِ ٍاظٔ عِ اتِ عثاط )سػٜ هللا  3٘ٗٔ, ص  33٘٘خاسٛ " ؼذٝس سقٌ ( " طؽٞػ اىثٔ)

عَْٖاا( , االىثاااّٜ : طاؽٞػ اىعاااٍع , اىَإىااف : اتا٘ عثااذ اىاشؼَِ دمحم ّاطااش اىااذِٝ تاِ اىؽاااض ّا٘غ تااِ ّعاااذٜ تاِ ادً االشااق٘سدٛ االىثاااّٜ 

 . 3ٓ3/  ٖٕٓ, ؽ 333ٔ-3ٓٗٔاالعالٍٜ , عْح اىْشش : ٕـ( , اىْاشش : اىَنرة ٕٓٗٔ)اىَر٘فٜ 

 ( .ٗاالٝح ) -( ع٘سج اىرِٞ ٕ)

 ( .33االٝح ) -( ع٘سج اىَْو ٖ)

( , اىْاشااش : داس اىَْاااس , ٕٙٗٔدمحم تنااش اعااَاعٞو )اىَراا٘فٜ  ( " اىفقاأ اى٘اػااػ ٍااِ اىنراااب ٗاىغااْح عيااٚ اىَاازإة االستعااح " ىيَإىااف :ٗ)

 . ٘ٗٗ/ٕٕـ , 3ٔٗٔ,  ٕاىقإشج ؽ

 ( .3ٔٔاالٝح ) -( ع٘سج اىْغاء ٘)
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 االٔل : اضاعح انًال 

 انثاَٙ : ازتكاب انًحسو

ه ذعاااىٚ )اُ فعيااٚ اىَغاايٌ اُ ٝؽااافا عيااٚ اىَاااه ٗاال ٝطٞعاأ ٗاال ٝثزىاأ اال فَااا ٍظاايؽح ىاأ دْٝٞااح اٗ دّٞ٘ٝااح قااا

ِِ  ]ٔ[( 7ٕاٝح  –اىَثزسِٝ ماّ٘ا اا٘اُ اىشٞاؽِٞ ٗماُ اىشٞطاُ ىشتٔ مف٘سا ( )ع٘سج االعشاء  ِغَٞشجِ ْتا َُ فعِ اْى

ِ  ]ٕ[ُشااْعثَحَ  ّو ِْ َسُعااِ٘ه  أْدَ اْىثََْاااِخ,“ :أّاأ قَاااهَ ملسو هيلع هللا ىلص َعاا َٗ َٗ اااِخ,  َٖ ٍو ُ ََ اْْل ٌْ ُعقُاا٘ ُن ْٞ ًَ َعيَاا َظااوو َؼااشو َٗ َ َعااضو  ّو ُو  ْْع ااا  ئِ ٍَ َٗ
اهِ  ََ ئَِػاَعحَ اْى َٗ َمصَْشجَ اىغَُّإاِه,  َٗ قَاَه,  َٗ ٌْ شاََلش ا, قَِٞو  َمِشَٓ ىَُن َٗ َٕاِخ,  َٗ” ]ٖ[  

 اُ ال ٝنُ٘ فٞٔ اػاعح ىي٘قد : -ٙ

ظعو االعالً اىضْٝاح ٗعاٞيح ال غاٝاح ىازا ٝعاة اُ ٝناُ٘ رىال تقاذس ٍعاِٞ فاٜ اىْا٘ل ٗاى٘قاد ٗاىَااه ٗاىَغايَح 

 ٍطاىثح تؽفا ٗقرٖا الُ اى٘قد ٕ٘ اىؽٞاج ٗمَا قٞو ٍِ عالٍاخ اىَقد اػاعح اى٘قد .

ال ذضٗه قذٍا عثذ ًٝ٘ اىقٞاٍح ؼراٚ ٝغاأه عاِ عَاشٓ فاٌٞ أفْاآع ٗعاِ عيَأ فاٌٞ فعاو فٞأع  :ملسو هيلع هللا ىلصقاه سع٘ه هللا  

 .] ٗ[ٗعِ ٍاىٔ ٍِ أِٝ امرغثٔع ٗفٌٞ أّفقٔع ٗعِ ظغَٔ فٌٞ أتالٓ 

اُ ال ٝنُ٘ فٞٔ اٛ ّ٘ل ٍِ اّ٘ال ٍغرؽؼشاخ اىرعَٞو ػشسا  تاىَشأج فأّٔ الٝع٘ص اعرعَاىٔ الُ اىششٝعح  -7

ىؼشس ٗذَْػ ٍا ٝنُ٘ فٞأ ػاشس ىيَغايَِٞ ٕازا ٗقاذ ذثاِٞ اُ مصٞاشا ٍاِ اّا٘ال اىضْٝاح اىراٜ االعالٍٞح ال ذقش ا

ذغرعَيٖا ىيضْٝح ذغثة ىٖا اىؼشس ٍصو تعغ اّ٘ال ٍغاؼٞ: اىرعَٞو ٗاىنشَٝاخ فٖاٜ غاىثاا ذضٝاذ ٍاِ ٍشاامو 

مازىل االىا٘اُ اىثششج ٗذضٝذ ٍِ ؼة اىشثاب الّٖا ذغزٛ ٕزٓ اىثصا٘س ٗذغاثة اىشاٞخ٘اح اىَثناشج ٗاىؽغاعاٞح , 

 . ]٘[اىرٜ ذ٘ػع ؼ٘ه اىعِٞ ٕٜ عثاسج عِ ٍ٘اد ذغثة اىرغٌَ اىَضٍِ 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 (7ٕاٝح  –)ع٘سج االعشاء  (ٔ)

 77ٕ/7اىَغٞشج تِ شعثح تِ اتٜ عاٍش تِ ٍغع٘د اىصقفٜ ات٘ عثذ هللا , مراب االعالً ىيضسميٜ  (ٕ)

 . ٔٓ٘ٔ, ص  37٘٘ا ْٖٝٚ عِ اػاعح اىَاه , ؼذٝس سقٌ طؽٞػ اىثخاسٛ : مراه االعرفشاع , تاب ٍ (ٖ)

اىعاٍع اىظؽػ عِْ اىرشٍزٛ ىيَإىف : دمحم تِ عٞغٚ ات٘ عٞغٚ اىغايَٜ , اىَؽقا: : اؼَاذ دمحم شاامش , اىْاشاش : داس اؼٞااء  (ٗ)

 . ٕٔٙ  / 7ٕٔٗٓٗاىرشاز اىعشتٜ , تٞشٗخ , االؼادٝس ٍزٝيح تأؼناً االىثاّٜ عيٖٞا , ؼذٝس سقٌ 
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: " ال ػشس ٗال  ملسو هيلع هللا ىلصقاه سع٘ه هللا  ]ٔ[قذ ٝذاو فٜ ذشمٞثٖا ٍ٘اد مَٞٞاٗٝح ٍَا ْٝرط عْٖا ذقشؼاخ فٜ اىقشّٞح 

 . ]ٕ[ػشاس "  

 

 اُ ال ذنُ٘ تَادج ّعغح اٗ ٍؽشٍح :  – 3

االعالً ٝؽس عيٚ اىطٖاسج ٗاىْظافح ٗ ٝشفغ اىْعاعاخ َْٗٝع اىرعاٍو تٖا ٗاعرعَاىٖا فٜ اىؽذٝس اىششٝف  : 

هللا ٗسع٘ىٔ ؼشً تٞع اىخَشٗاىَٞرح ٗاىخْضٝش ٗاالطْاً فٞقو ٝا سع٘ه هللا اساٝد شؽً٘ اىَٞد فأّٔ ٝطيٚ " اُ 

شٍاد اىشاؽً٘ عياٌٖٞ فثاعٕ٘اا ٗاميا٘ا اشَاّٖاا ٖتٖا اىغفِ ٗٝغرظاثػ تٖاا   [ " فاأرا ٗ[ فقااه ىعاِ هللا اىٖٞا٘د ؼت

ىٖا فٜ ؽيٜ اى٘ظٔ , فاىضْٝح اىرٜ ذاذاو ماّد اىَ٘اد ّعغح فٞؽشً اعرعَاىٖا فٜ ؽيٜ اعفِ فنٞف ٝع٘ص اعرعَا

فقذ شثرد اىرقاسٝش اُ ٍعظٌ مشَٝااخ  ]٘[طْاعرٖا ٍادج ّعغح فٖٜ ٍؽشٍح ٗال ٝع٘ص اعرعَاىٖا تأذفاَ اىعيَاء 

اى٘ظٔ ٗاىنشَٝاخ اىَغزٝح ٍظْعح ٍِ اّغعح اظْح االّغاُ اىرٜ ٕٜ فٜ ؼنٌ اىَٞراح , ٗرىال الػاافح اىثاشٗذِٞ 

 [.ٙظٖاع ٗتٞع االظْح اىٚ اىرشماخ اىخاطح تعَاه اىثششج ٗطْاعح اىظاتُ٘  اىٖٞا عِ ؽشٝ: عَيٞاخ اال

 

 اُ ذنُ٘ اىضْٝح ىيضٗض تاىذسظح االٗىٚ  -3

ىضٗظح ذاِ ذظٖاش اٍااً صٗظٖاا تااىَظٖش  ؼغِ اعالً اىضٗظح اُ ذرعَو ىضٗظٖا تَا ٝرْاع: ٍع اىفطشج , فعىٚ

اىالئ: تؽٞس ذقع عْٞٔ عيٚ ٍا ٝغشٓ ٍْٖا ٗ اىرقظٞش فٜ رىل ٕ٘ ذقظٞش فاٜ ؼا: اىاضٗض , فااىَشأج اىَغايَح ال 

ذظٖش صْٝرٖا اال ىضٗظٖا ٗىَِ اظاص اىششل ىٌٖ اىْظش اىٖٞا ٗال ّظٖشٕا اٍا االظاّة ٗاىعضتاء ىَا فٜ رىال ٍاِ 

 [7ّٗشش اىفغاد ٗاىشرٝيح  اػشاس مصٞشج عيٚ اىَعرَع 

 

 

__________________________ 

 . 7ٕٕٗـ ,ص ٕٕٗٔ(فقٔ اىغرح ىيْغاء" اىَإىف :عاىٌ مَاه تِ اىغٞذ ,ٍنرثح داس اىثٞاُ اىؽذٝصح , اىطائف ٔ)

 .  3ٕص ٕـ ,ٕٔٗٔ,  ٔٗمراب " ٍناّح اىَشأج فٜ االعالً" اىَإىف : عثٞذ ٍْظ٘س اىشفاعٜ ,ٍنرثح اىذاس اىعشتٜ ىيرشاز ,ؽ 

ٕاـ( اىَؽقا: ٖٖ٘(عِْ اىذاسقطْٜ " اىَإىف :ات٘ اىؽغِ عيٜ تِ عَش تِ اؼَذ تِ ٍٖظاٜ تاِ ٍغاع٘د تاِ اىْعَااُ )اىَرا٘فٜ ٕ)

 ٔىثْاُ , ؽ –:شعٞة االسّاؤٗؽ ,ؼغِ عثذ اىَْعٌ اىشيثٜ ,عثذ اىيطٞف ؼشص هللا ,اؼَذ تشًٕ٘  اىْاشش :ٍإعغح اىشعاىح تٞشٗخ 

 . 7ٕٗ/3, طؽؽٔ االىثاّٜ , دمحم ّاطش : "اسٗاء اىغيٞو ذخشٝط اؼادٝس ٍْاس اىغثٞو " ,  ٔ٘/ٗ,  73ٖٕٓـ ,ؼذٝس ٕٗٗٔ, 

ً( اىَؽقا: :عثاذ هللا 3ٖٖ(عٞرظثػ تٖا :ْٝفع ىٖا , " ٍخرظش ااارالف اىعيَااء " اىَإىاف : اىطؽااٗٛ اؼَاذ تاِ دمحم )اىَرا٘فٜ ٖ)

 . 3ٕ/ٖٕـ ,  7ٔٗٔ,  ّٕزٝش اؼَذ ,داس اىثشائش االعالٍٞح تٞشٗخ ,ؽ

,اىَظْف فٜ االؼادٝس ٗاالشاس اىَإىف :ات٘ تناش  ٖٖ٘,ص  ٖٕٕٙ(طؽٞػ اىثخاسٛ :تاب تٞع اىَٞرح ٗاالطْاً ,ؼذٝس سقٌ ٗ)

 . 3ٓٗ/7ٕـ , 3ٓٗٔ,  ٕٔـ( اىَؽق: :مَاه ٝ٘عف اىؽ٘خ ,اىْاشش :ٍنرثح اىششٞذ , اىشٝاع ,ؽ ٖٕ٘اتِ اتٜ شٞثح )اىَر٘فٜ 

اىعشتاٜ ٕاـ( ذؽقٞ::ٍؽَا٘د اٍاِٞ اىْا٘اٗٛ , داس اىنرااب 33ٕٔثاذ اىغْٜ)اىَرا٘فٜ اىيثاب فٜ ششغ اىنراب اىَإىف: اىغَْٜٞ ع(٘)

ٕاـ( 3٘٘تذاٝح اىَعرٖذ ّٖٗاٝح اىَقظذ اىَإىف أت٘ اى٘ىٞذ دمحم تِ اؼَذ تاِ دمحم تاِ اؼَاذ سشاٞذ اىقشؽثاٜ )اىَرا٘فٜ  3ٗ/ٔتٞشٗخ,

  ٖٗ/ٔداس اىفنش ,تثٞشٗخ 

  ٍٕٖعٖذ االَّاء اىعشتٜ ص عثٞش أٝ٘ب اىؽي٘اإلعالٍٞح اىَإىف : فٜ اىششٝعح  اىَشأج(صْٝح ٙ)

 ٓٙٔاىَشأج اىَغيَح اٍاً اىرؽذٝاخ اىَإىف :اىؽظِٞ ص (7)

 

 انًطهة انساتع
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 يفٕٓو انٕجّ ٔحدٔدِ 

ٕٗ٘ ٍعشٗف ٗاىعَع ٗظ٘ٓ ٗ  ]ٔ[ذعشٝف اى٘ظٔ ىغح : اى٘اٗ ٗاىعٌٞ ٗاىٖاء اطئ ٗاؼذ ٝذه عيٚ قاتيٞح اىشٜء 

 . ]ٖ[ٗاى٘ظٔ اىَؽٞا  ]ٕ[ٗظٔ مو شٜء ٍرقثو , ٗفٜ اىرْضٝو اىعضٝض ) فأَْٝا ذ٘ى٘ا فصٌ ٗظٔ هللا( 

ٗ ٗظٔ ٗاىٞٔ فٜ ؼاظح اسعئ , ٗٝقاه ىقٞٔ ٍ٘اظٖح  ٗ ٗظإا : اٛ ٝقاتو ٗظٖٔ ت٘ظٖٔ  , ٗذ٘ظأ اىٞأ ذ٘ظٖاا : 

, ٗ ٗظ٘ٓ اىثياذ : اشاشافٔ , ٗ ٗظا٘ٓ اىقاً٘ عاادذٌٖ ٗ ٝقااه   ]ٗ[ثيح اقثو ٗقظذ ٗ اىعٖح : اىْؽ٘  ٗ اى٘ظٖح : اىق

ٕزا ٗظٔ اىشأٛ اٛ ٕ٘ اىشأٛ ّفغٔ ٗ ٗظٔ اىفشط : ٍا اقثو عيٞال ٍاِ اىاشأط ٍاِ دُٗ ٍْاتاد شاعش اىاشأط ٗ 

ٗظٔ اىْٖاس اٗىٔ , ٗ ٗظٔ اىْعٌ : ٍا تذا ىل ٍْٔ ٗ سظو رٗ ٗظِٖٞ ارا ىقٜ تخالف ٍا فٜ قيثٔ  ٗ سظو ٗظٞأ : 

  ]٘[ٗظإح , ٗٝقاه ىيشظو ار مثش عْٔ قذ ذ٘ظٔ  رٗ

َٜ تأ ْلّأ  َّ ذعشٝف اى٘ظٔ اططالؼا  : اٗه ٍا ٝثذٗ ىيْا شِٝ ٍِ اىثاذُ ٗفٞأ اىعْٞااُ ٗاالّاف ٗاىفاٌ , قٞاو : عا

 . ]ٙ[اششف االعؼاء 

 ]7[ ؼذٗد اى٘ظٔ : ٍا تِٞ ٍْاتد شعش اىشأط اىٚ ٍْرٖٚ اىعثِٞ ٗاىزقِ ؽ٘ال , ٍِٗ االرُ اىٚ االرُ عشػا

ىنِ ذؽذز عِ ؼنٌ شقة االرُ ىرعيٞ: اىؽيٜ فٖٞا ٍع اُ االرُ ال ذذاو ػَِ ؼذٗد اى٘ظٔ , ىنِ ذعيٞ: اىؽياٜ 

 تاْلرُ ٍِ اىضْٝح اىرٜ ذرضِٝ تٖا اىَشأج ٗىَا ٝؼفٞٔ اىؽيٜ فٜ االرُ ٍِ ظَاه ى٘ظٔ اىَشأج .

 

 

 

 

 

 _________________________ 

 . ٕٕٔ/ٙ( اتِ فاسط : ٍقاط اىيغح ٔ)

 . ٘ٔٔاالٝح  -( ع٘سج اىثقشج ٕ)

 . ٘٘٘/ٖٔ( اتِ ٍْظ٘س : ىغاُ اىعشب ٖ)

ٕاـ ( اىَؽقا: : دمحم عثاذ اىَاْعٌ افااظٜ , ٍؽَا٘د فاشض  7ٖٓ( " ذٖزٝة اىيغح " ىيَإىف : دمحم تِ اؼَذ تِ االصٕشٛ )اىَر٘فٜ ٗ)

 .  ٖٔ٘ – ٖٓ٘/ٙاىعقذج , اىْاشش : اىذاس اىَعشٝح 

 . ٙ٘٘/ٖٔ( اتِ ٍْظ٘س : ىغاُ اىعشب ٘)

ٕاـ( اىَؽقا: : طاف٘اُ  ٕٓ٘( " اىَفشداخ فاٜ غشٝاة اىقاشاُ " اىَإىاف : اتا٘ اىقاعاٌ اىؽغاِٞ تاِ دمحم االطافٖاّٜ ) اىَرا٘فٜ ٙ)

 . ٖٕٕ٘ـ , ص ٕٔٗٔ,  ٔتٞشٗخ , ؽ  –اىذاس اىْاٍٞح , دٍش:  –عذّاُ اىذاٗدٛ , اىْاشش : داس اىقيٌ 

ٕااـ( , اىْاشااش : داس اىنرااة اىعيَٞااح , ٓٗ٘تااِ اؼَااذ تااِ اتااٜ اؼَااذ اىغااَشقْذٛ ) اىَراا٘فٜ :  ( " ذؽفااح اىفقٖاااء " اىَإىااف الدمحم7)

ٕـ( , اىَؽق: : ٝاعِٞ 7ٓ٘. " ؼيٞح اىعيَاء " اىَإىف : دمحم تِ اؼَذ اىشاشٜ اىقفاه ) اىَر٘فٜ : 3/ٕٔـ ,  ٘ٓٗٔ,  ٔتٞشٗخ , ؽ

 . 3ٔٔ/ٔ ٕـ ,ٓٓٗٔ,  ٔاؼَذ دٗادمح , اىْاشش : ٍإعغح اىشعاىح تٞشٗخ , ؽ

 

 

 المبحث الثاني 
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 تزيين الوجه باألصباغ والحلي

 

 المطلب االول : الكحل واحكامه 

 ( 1المطلب الثاني : حكم طالء الوجه بالمساحيق واالصباغ ) المكياج ( )

 في تجميل الوجه  المطعماتالمطلب الثالث : استخدام 

 المطلب الرابع : تزيين الوجه بالحلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

معجم ( مكٌاج : كلمة فرنسٌة االصل وتعنً استعمال مواد خاصة من الوان واصباغ ومظاهر اخرى ٔ)

ن  ٔالمإلؾ : ابراهٌم السامرابً : مكتبة لبنان ،ناشرون ، بٌروت ،طودراسة في العربية المعاصرة 

  ٓٗ،ص ٕٓٓٓ

 

 المطلب االول 
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      الكحل واحكامه     

                  تعرٌؾ الكحل وانواعه  :                                                                                                       اوال :  

( ونحوه واكتحلت ٔبه ، والكحل : كل ما وضع فً العٌن ولٌس بسابل كاال ثمد) لالكحل لؽة : ما ٌكتح

(                                                                                                          ٕفٌه الكحل ) عٌنها والمكحلة : ما ٌوضالمرأة وضعت الكحل فً ع

                                  (                                                                                              ٖواالكتحال نوعان )

اكتحال ٌمصد به التداوي والعالج وذلن لتموٌة البصر وجالء الؽشاوة من العٌن وتنظٌفها  : النوع االول

وتطهٌرها فهذا البؤس به بل مما ٌنبؽً فعله .                                                                           

هللا علٌه وسلم ( البسوا من ثٌابكم البٌاض  لال : لال الرسول دمحم ) صلً –رضً هللا عنه  –فعن ابن عباس 

( .                                                                                                     ٗفؤنها خٌر ثٌابكم وكفنوا فٌها موتاكم وان خٌر اكحالكم االثمد ٌجلو البصر وٌنبت الشعر )

حل حفظ لصحة العٌن وتموٌة لنور البصر وجالء لها وتلطٌؾ للمادة الردٌبة ( : فً الك٘لال ابن المٌم )

واستخراج لها مع الزٌنة فً بعض انواعه وله عند النوم فضل الشتمالها على الكحل وسكونها عن الحركة 

 (ٙالمضرة بها وخدمة الطبٌعة لها ولالثمد فً ذلن خاصٌته )

 

 

 

 

كحل العٌن وهو اسود الى حمره ٌكون فً الحجاز ) االعجاز العلمً فً السنة  ( االثمد : حجر صلب ٌرق : ٌستعمل فًٔ)

                                                                 ٔٔٔ/ ٔ، جٕٔٗٔ،  ٔالنبوٌة المإلؾ : صالح بن احمد رضا ، مكتبة العبٌكان ، ط

( دار  ٕ٘ٓٔسٌنً ابو الفٌض الملمب بمرتضى الزبٌدي ) المتوفً : تاج العروس المإلؾ : دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق الح

( ٕ)                                                                                         ٕٗ٘، /  ٗ، ج 9ٗ8ٔ،  ٕالهداٌة ، ط

/ 8، ج 97ٔٔ،  ٖدار الفكر ، بٌروت ، ط م ( ،9٘ٗٔدابرة معارؾ المرن العشرٌن المإلؾ : دمحم فرٌد وجدي ) المتوفً : 

ٕٔٓ                                                                                                                                     

                                                                                                                                              ٖٖٓ، ص  ٕٗٗٔ، ٔ، ط( فتاوئ واحكام المراة المسلمة المإلؾ : ال كحٌل مجدي فتحً ، مكتبة الصفا ، الماهرة ٖ)

ن صحٌح . ، ولال الترمذي حس ٗٗٗ، ص  ٔٙٓٗ( ابو داود : سنن ابو داود ، كتاب اللباس ، باب الثٌاب ، حدٌث رلم ٗ)

( ٘)                                                                                           7ٕٙ/ ٔااللبانً ، صحٌح  الجامع   ج

           8ٕٓ/ ٙابن المٌم : هو دمحم ابن ابً بكر ابن اٌوب ابن سعد الزرعً شمس الدٌن الزركلً : االعالم  ج 

فً هدى خٌر العباد المإلؾ : دمحم ابن ابً بكر ابن اٌوب بن سعد شمس الدٌن بن المٌم الجوزٌة ) المتوفً : ( زاد المعاد ٙ)

                                                                                                      8ٗٔ/  ٖ، ج 9ٖٓٔ( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً واوالده ، مصر  7٘ٔ
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للنساء ولو بمصد  : اكتحال ٌمصد به الجمال والزٌنة وال خالؾ بٌن  الفمهاء  فً جواز االكتحال النوع الثاني

(                                                                                                        ٔالزٌنة ولكن وفك ضوابط الزٌنة )

لال كانت عند النبً دمحم  –رضً هللا عنه  –( عن ابً عباس ٕواستحب الحنابلة والشافعٌة االكتحال وترا )

                                    (                                                                                                                            ٖ علٌه وسلم مكحلة ٌكتحل منها ثالثا فً كل عٌن )صلً هللا

                                                                                                              حكم اكتحال المراة فً الحج والعمرة وفً الحداد : 

                                                                    اختلؾ الفمهاء فً حكم االكتحال للمراة المحرمة :                                                                               

فالحنفٌة اجازوا االكتحال فً االثمد للمحرمة بؽٌر كراهٌة مادام بؽٌر طٌب فان كان بطٌب اكتحلت منه مرة 

                          (                                                               ٗاومرتٌن فعلٌها صدلة فاذا كان اكثر فعلٌها دم  )

(  ٘اما  المالكٌة فمد حرموا االكتحال للمراة وان كان من ؼٌر طٌب اال اذا كان لضرورة فان اكتحلت فعلٌها )

واجاز الشافعٌة والحنابلة االكتحال مع الكراهٌة النه زٌنة واشترطوا الحنابلة عدم لصد الزٌنة من االكتحال 

و راي المالكٌة الن الكحل  ٌعتر  زٌنة للمراة سواء كان بطٌب او من ؼٌر وٌبدوا ان الرائ الراجح ه (ٙ)

 طٌب اما اذا استخدمته لعالج عٌنها ومداواتها فال باس بذلن النه ٌعد من باب الضرورة .                

 حكم اكتحال المراة فً الحداد.

اما اذا كان بمصد  الزٌنة فاال عدم جوازه  اكتحال المراة المعتدة من وفاة عند الفمهاء جابز لضرورة او حاجة

( لالت كنا ننهى ان نحد على مٌت فوق  8( عن ام عطٌة )  7وفً هذه الحالة نكتحل لٌال ونؽتسل نهارا ) 

 (      9ثالث اال على زوج اربعة اشهر وعشرا والنكتحل وال نطٌب وال نلبس ثوبا مصبوؼا اال ثوب عصب ) 

  ________________________________________                                                                                                                                       

،  ٕ( دار الفكر ، بٌروت ، ط897( التاج واالكلٌل المإلؾ : دمحم ٌوسؾ ابن ابً الماسم العبدري الؽرناطً ) المتوفً : ٔ)

                                                                                                                                 97ٔ/ ٔ، ج 98ٖٔ

 ٕ( المكتب االسالمً ، بٌروت ، ط  7ٙٙ( روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن المإلؾ : ٌحٌى بن شرؾ النووي ) المتوفً : ٕ)

.                                                                                                                    ٖٕٗ/ ٖ، ج ٘ٓٗٔ، 

ؾ : احمد بن عبد الحلٌم بن عبد السالم  ابن عبدهللا بن ابً الماسم الخضر النمٌري الحرانً الدمشمً الحنبلً شرح العمدة المإل

                                                                                                                                                           ٕٕ٘/ ٔ، ج ٖٔٗٔ،  ٔ( تحمٌك : سعود ابن صالح العطٌشان ، مكتبة العبٌكان ، الرٌاض ، ط 7ٕ8) المتوفً : 

                                                                                                             ٖٕٗ/  ٗ، ج 7٘7ٔ(سنن الترمذي : كتاب اللباس ، باب ماجاء فً االكتحال ، حدٌث ٖ)

( دار الكتب العلمٌة ،  7ٖٗ( تبٌٌن الحمابك شرح كنز الدلابك المإلؾ : عثمان بن علً بن فخر الدٌن الزٌلعً ) المتوفً : ٗ)

                                                                                                                           ٖٗ٘/  ٕ، ج ٕٓٗٔ، ٔبٌروت ، ط

-بٌروت ، ) ت –( دار الفكر ٖٕٓٔ( حاشٌة الدسولً الشرج الكبٌر الإلؾ : دمحم بن احمد بن عرفة الدسولً ) المتوفً : ٘)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                    ٔٙ/  ٕط ( ج

المكً  ( االم المإلؾ : الشافعً دمحم بن ادرٌس بن عباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناؾ المطلبً المرشًٙ)

.                                                                  ٘ٔ/  ٕ، ج 9ٖٖٔ،  ٕبٌروت ، ط –( دار المعرفه  ٕٗٓ) المتوفً : 

( دار  87٘( بداع الصناعع فً ترتٌب الشرابع المإلؾ : عالء الدٌن بن سعود بن احمد الكاسانً الحنفً ) المتوفً : 7)

.                                                                                                                          8ٕٓ/ ٖ، ج 98ٕٔ،  ٕبٌروت ، ط الكتاب العربً ،

( ام عطٌة : هً نسٌبة بنت كعب وٌمال بنت الحارث االصابة فً تمٌز الصحابة المإلؾ : احمد بن علً بن حجر ابو 8)

                                                                                                                                                                                         ٕٔٙ/  8، ج ٕٔٗٔ،  ٔ( تحمٌك : علً دمحم البجاوي ، دار الجبل ، بٌروت ، ط 8ٕ٘لفظل العسمالنً الشافعً) المتوفً : ا

  حكم ط ٖٓٙٔ، ص ٖٔٗ٘( صحٌح البخاري ، كتاب الطالق ، باب المسط للحادة عند الطهر حدٌث رلم 9)
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 المطلب الثاني 

 حكم طالء الوجه بالمساحيق او االصباغ ) المكياج (

                                                                                   حكم استخدام المراة لمساحٌك التجمٌل ) المكٌاج (                      

للفمهاء الوال فً حكم صبػ الوجه باالصباغ حٌث تشٌر هذه االلوال الى جواز استعمالها لكن بعض الفمهاء 

                                                                                                                                                                     اجازوا استعمالها للمراة المتزوجة وبااذن زوجها .                              

ل ( لاٗ( باذن الزوج النه من الزٌنة )ٖ( والتطرٌؾ )ٕ( والتحمٌر والنمش)ٔلالت الحنفٌة ٌجوز الحؾ )

االمام النووي : ٌجوز للمراة المتزوجة تحمٌر الوجنتٌن والحؾ وتطرٌؾ االصابع وذالن كله بااذن الزوج 

         (                                                                ٘وان لم ٌكن لها زوج فال ٌجوز ذالن وان كانت ذات زوج وفعلته بؽٌر اذنه فحرام  اٌضا ولٌل : وجهان )

(                                                                              ٙعلٌها وتحسٌنه بتحٌر نحوه ) هنضلال ابن مفلح : لها حلمه وحف

                                                                                                                                      (                            7التً تزٌل الكلؾ وتحسن الوجه للزوج فال ارى بها باسا ) ألدوٌةلال ابن الجوزي : اما 

لال الشوكانً : ان هذا التحرٌم انما هو الذي ٌكون بالٌا فاا ما الٌكون بالٌا كالكحل ونحوه من الخضابات فمد 

                   (                                                                                                                            8العلماء ) اجازه مالن وؼٌره من

 المتزوجة بااذن للمرأةستعمال المساحٌك واالصباغ جابز  ٌمكن تلخٌص اراء الفمهاء السابمة بالمول انا

 الزوج اما ؼٌر المتزوجة فال ٌجوز لها ذالن        

                                                                                                                                        

______________ 

                                                                                                                     9ٗ/  9الحؾ : ازالة الشعر من الوجه بالموس : لسان العرب (ٔ)

عبد الحلٌم  –( النمش : االثر نمش الشًء لونه بالوان وزٌنه : المعجم الوسٌط المإلؾ : ابراهٌم انٌس ٕ)

،  ٗمكتبة الشروق الدولٌة ، ط –جمع الؽة العربٌة محد خلؾ هللا ، م –عطٌة الصوالحً  –منتصر 

                                                                                      .                                                                                                                            9٘٘/  ٕ، ج ٕٗٓٓ

                                                                                                                            ٕٙ٘/  ٕ( التطرٌؾ : خضب اطراؾ االصابع وتزٌنها . المعجم الوسٌط جٖ)

دمحم ابن اسماعٌل الطحاوي ) المتوفً :  ( حاشٌة الطحاوي علً مرالً الفالح المإلؾ : احمد بنٗ)

/ ٗ، ج 8ٖٔٔ،  ٖنصر ،ط –هج( تحمٌك : دمحم عبد العزٌز الخالدي ، مكتبة البابً الحلبً  ٖٕٔٔ

ٔ8ٙ                                                                                                                                                                  

 7ٙٙ( المجموع شرح المهذب المإالؾ : ابو زكرٌا محً الدٌن ٌحٌى ابن شرؾ النووي ) المتوفً : ٘)

                                                          .                                                                                              ٓٗٔ/  ٖهج ، ) ت،ط( ج ٖٕٗٔ( دار الفكر ، 

( تحمٌك : عبدهللا بن  7ٖٙ( الفروع وتصحٌح الفروع الفروع المإلؾ : دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرج ) المتوفً : ٙ)

                                                                                                                       ٖ٘ٔ/ ٕ، ج ٕٗٗٔ،  ٔعبد المحسن التركً ، مإسسة الرسالة ، ط

( تحمٌك : عمرو عبد المنعم  ٕٔٗ( احكام النساء المإلؾ : ابو عبدهللا احمد بن دمحم بن حنبل بن هالل ) المتوفً : 7)

                                                                                                ٕٙ، ص  ٖٕٗٔ،  ٔسلٌم ، مإسسة الرٌان ، ط

( تحمٌك : عصام الدٌن  ٕٓ٘ٔ( نٌل االوطار المإلؾ : دمحم بن علً بن دمحم بن عبدهللا الشوكانً ) المتوفً : 8)

 .  ٖٖٗ/  ٙ، ج ٖٔٗٔ،  ٔالصبابطً ، دار الحدٌث ، مصر ، ط
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                                             فبعد ذكر الفمهاء السابمٌن فً هذه المسالة ساذكر الوال وفتاوى بعض العلماء المحدثٌن :                                           

سبل فضٌلة الشٌخ ابن عثٌمن  عن حكم استعمال المكٌاج للزوج فاجاب تجمل المراة لزوجها فً الحدود 

المشروعة من االمور التً ٌنبؽً ان تموم به فان المراة كلما تجملت لزوجها كان ذلن ادعى الى محبته لها 

ملها وال ٌضرها فانه الباس به وال حرج والى االبتالؾ بٌنهما وهذا ممصود الشارع فالمكٌاج اذا كان ٌج

( هنان من ٌستدل على جواز استخدام المراة لالصباغ بالحدٌث الشرٌؾ : طٌب الرجال ماظهر رٌحه ٔ)

                                                     (                                                                                  ٕوخفً لونه ، وطٌب النساء ماظهر لونه وخفً رٌحه )

                                                                    وجه الداللة :                                                                                                                

لحدٌث الشرٌؾ صفة طٌب النساء بانه نوع من االصباغ بال رابحة تجمل المراة بها وجهها وبناء ٌبٌن هذا ا

على ذلن ٌجوز للمراة ان تزٌن وجهها بالمساحٌك واالصباغ التً تخلو من الرابحة فً حال خروجها من 

ٌعة لم تمنع الزٌنة لكن بٌتها .  لال عبد الحلٌم دمحم ابو شمة فً كتاب تحرٌر المراة فً عصر الرسالة : الشر

( ٖرسمت لها ادابا وهً ان تكون لونا بال رابحة فواحة لحدٌث طٌب النساء ماظهر لونه وخفً رٌحه )

وتكون معتدلة ؼٌر صارخة وتكون مما تعارؾ علٌه نساء المإمنٌن واخٌرا واال تمصد المراة بزٌنتها 

 استدعاء شهوة الرجا لموله تعالى 

                    (                                                                                                                            ٗلٌة االول(  )) والتبرجن تبرج الجاه

ولال ابن حجر : ووجه التفرلة بٌن طٌب الرجل وطٌب المراة ان المراة مامورة باالستتار حال بروزها من 

زلها والطٌب الذي له رابحة لو شرع لها لكانت فٌه زٌادة فً الفتنة بها والمنع خاص بحالة الخروج من

 (  .      ٘والحك بعض العلماء ؼٌر ذالن مما ٌلفت النظر الٌها )

 

                                                                                                                             

                                                                                                             ________________                                                                                      

والتجمٌل المإلؾ : ابو دمحم اشرؾ بن عبد الممصود ، اضواء السلؾ ، الرٌاض ،  ( فتاوى زٌنة المراةٔ)

                                                                                                                                          9ٖ، ص  998ٔ،  ٔط

سن ، سنن الترمذي ، كتاب االدب عن الرسول دمحم صلً هللا علٌه وسلم ، ( رواه الترمذي : لال حدٌث حٕ)

، تحمٌك : احمد دمحم شاكر ، دار احٌاء التراث  787ٕباب ماجاء فً طٌب الرجال والنساء حدٌث رلم 

                                                                                              .                                      ٖٓٔٔ/ ٕ، صححه االلبانً ، صحٌح الجامع  7ٓٔ/ ٘العربً ، بٌروت ، 

،  ٗعبد الحلٌم دمحم ابو شمة ، دار الملم لنشر والتوزٌع الكوٌت / الماهرة ، ط ( تحرٌر المراة فً عصر الرسالة المإلؾ :ٖ)

ٔٗٔٙ  ،ٗ /ٕٖٙ                                                                                                                     .

                                                                                                                                              ٖٖ( سورة االحزاب االٌة ٗ)

  7ٓٔ/ ٘( فتح الباري ٘)
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 المطلب الثالث 

   في تجميل الوجه المطعماتاستخدام 

كالعسل والحبة السوداء وزٌت الزٌتون والخضراوات وؼٌر  تموم بعض النساء فً استخدام المواد المطعومة

ذلن من االطعمة فً تجمٌل وتحسٌن وجهها مثل وضع المناع للوجه بؽرض تؽذٌة الوجه وتخفٌؾ تجاعٌده 

 واعادة رونمه ونضارته ونعومته ، فما الحكم الشرعً فً ذلن ؟                           

خ ابن عثٌمٌن حٌث لال : من المعلوم ان هذا االشٌاء من االطعمة التً واجٌب عن هذا السإال بفتوى الشٌ

لؽذاء البدن فاذا احتاج االنسان الى استخدامها فً شً اخر لٌس بنجس كالعالج فان  –عز وجل  –خلمها هللا 

نتفاع (  فموله تعالى لكم ٌشمل عموم االٔاالرض جمٌعا ) ًما فبه لموله تعالى هو الذي خلك لكم  البؤسهذا 

على التحرٌم واما استعمالها للتجمٌل فهنالن مواد اخرى ٌحصل التجمٌل بها سوى هذه  لما ٌداذا لم ٌكن 

به بل ان هللا سبحانه وتعالى جمٌل ٌحب الجمال لكن االسراؾ فٌه  البؤسفاستعمالها اولى ولٌعلم ان التجمٌل 

ال ا عن مصالح دٌنه ودنٌاه من اجله فهذا امر اله به وٌؽفل كثٌر مال ٌهتحتى ٌكون اكبر هم االنسان بحٌث 

 ( . ٕ) –عز وجل  –هللا  هال ٌحبدخل فً االسراؾ واالسراؾ  ألنه ًٌنبؽ

والخضراوات والفواكه وؼٌرها فً عالج  كاألعشابوخالصة المول : ٌظهر لً جواز استعمال االطعمة 

االطعمة فً تجمٌل الوجه من استخدام  هذهٌإدي الى نفع وفابدة واستعمال  ذألنالبشرة وتجمٌلها مادام 

 ادوات التجمٌل االخرى لفابدتها للبشرة وخلوها من الضرر        

 

 

 

       

 

 

                                                                                                       
__________________ 

                                                                                                                                                9ٕ ( صورة البمرة االٌة :ٔ)

        ٗٗ( فتاوى زٌنة المراة والتجمٌل صٕ)
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 المطلب الرابع

 تزيين الوجه بالحلي :      

                                                                       ثقب االذن وتعليق الحلي فيها :                                                                                                 اوال : 

ذن التدخل ضمن حدود الوجه لكن تعلٌك بٌنت فً هذا المطلب حكم ثمب االذن وتعلٌك الحلً فٌها مع ان اال

 الحلً باالذن من الزٌنة التً تتزٌن بها المراة ولما ٌضٌفه الحلً فً االذن من جمال لوجه المراة . 

                                                                 فمد اختلؾ العلماء فً حكم ثمب اذن االنثى للحلً ولهم فً ذالن لوالن :                                                           

 ( ٖ( وجمهور الحنابلة )ٕ( والمالكٌة )ٔالمول االول : ٌجوز ثمب اذن االنثى للحلً وهو لول الحنفٌة )

 ( ٘( ورواٌة عند الحنابلة ولال به ابن الجوزي )ٗالمول الثانً : الٌجوز ذلن وهو لول الشافعٌة )

 لمول االول :ادلة ا

ٌوم عٌد فصلى  –صلً هللا علٌه وسلم  –لال : خرج النبً  –رضً هللا عنهما  –عن ابن عباس  -ٔ

(  ٙركعتٌن لم ٌصل لبل وال بعد ثم اتا النساء فامرهن بالصدلة فجعلت المراة تصدق بخرصها وسخابها )

 –صلً هللا علٌه وسلم –النبً اٌضا لال : امرهن  –رضً هللا عنهما  –وفً لفظ للبخاري عن ابن عباس 

    (7بالصدلة فراٌتهن ٌهوٌن الى اذانهن وحلولهن )

 

                                                                                                                        

______________________ 

  ٘ٗ/ ٙ( حاشٌة ابن عابدٌن ٔ)

( ، دار الكتب العلمٌة ، ٔٓٔٔ(حاشٌة الخرشً المإلؾ : دمحم ابن عبدهللا الخرشً المالكً ) المتوفى : ٕ)

                                                                                                                                             8ٔٔ/ ٘م ، 997ٔ،  ٔبٌروت ، ط

( االنصاؾ المإلؾ : عالء الدٌن ابو الحسن علً ابن سلٌمان المرداوي الدمشمً الصالحً الحمبلً ) ٖ)

 –م  9٘ٙٔ –م  7ٖ٘ٔ،  ٕط –هج( التحمٌك : دمحم حامد الفمً ، دار احٌاء التراث العربً 88٘المتوفً : 

                                                                                                                                             ٕ٘ٔ/ٔ، ٔط

                                                                                                     8ٕٕ/ ٖ( حواشً الشروانً المإلؾ : عبد الحمٌد الشروانً، دار الفكر ، بٌروت ، ٗ)

                                             .                                                                                                                             ٖٓ( احكام النساء ، ص٘)

 9ٙٔ/ٕلذهب معجم مماٌس اللؽة ، الخرس : حلك صؽٌر من ا ٕٔ( حدٌث صحٌح ، سبك تخرٌجه صٙ)

السخاب : لالدة تتخذ من لرنفل ومسن ومحلب ولٌس فٌها من الإلإ والجوهر شًء : لسان العرب ، 

ٔ/ٗٙٔ  

 .    ٖٖٙٔ، ص 9ٕٗ٘(صحٌح البخاري ، كتاب الباس ، باب المرط حدٌث رلم 7)
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 وجه الداللة : 

فً هذا الحدٌث الشرٌؾ داللة على ان النساء كن ٌلبسن الحلً فً اذانهم بعد ثمبها ودلاللة على جواز ذالن 

                                                النه لو كان محرما لنهى عنه النبً دمحم )صلى هللا علٌه واله وسلم ( او انكر فعله                                                

                                                    ادلة المول الثانً :                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            من المران الكرٌم والمٌاس والمعمول                                                                                             استدل المالون بعدم جواز ثمب اذن االنثى للتحلً باادلة

من المران الكرٌم لوله تعالى :) والضلنهم والمنٌنهم وال مرنهم فلٌبتكن  ءاذان االنعام والمرنهم فلٌؽٌرن  -ٔ

 ( ٔخلك هللا( )

                                                                                                                                                     وجه الداللة :                                                                   

ان لطع االذن وشمها وثمبها من امر الشٌطان فان البتن هو المطع وثمب االذن لطع لها فهو ملحك بااذان 

( ولد تم االعتراض على هذا المول باانه ؼٌر صحٌح الن الحاق ثمب اذان االنثلى ٕن حراما )االنعام فٌكو

بمطع اذان االنعام لٌاس مع الفارق حٌث ان االصل الذي ٌماس علٌه محرم وهو شرعة الشٌطان وامره الن 

ركوبها ولم تطرد المشركٌن كانو اذا ولدت النالة خمسة ابطن وكان السادس ذكرا شمو اذان النالة وحرمو 

عن ماء والعن مرعى فشرع لهم الشٌطان ذالن شرٌعة من عنده  وهذا ٌختلؾ عن ثمب اذان االنثى للتحلً 

                                                         فهذا فٌه مصلحة لها شهد الشرع بجوازها وهٌة تزٌن المراة وتجملها                                                                

المٌاس على الوشم : فمد لاسو ثمب االذن على الوشم لال ابن الجوزي النهً عن الوشم تنبٌه على ثمب  -ٕ 

االذن وكثٌر من النساء سٌتجزن هذا فً حك البنات وٌعللن باانه ٌحسنهن وهذا الٌلتؾ الٌه الن تعجٌل اذى 

 (      ٖنه اثم معالب )الفابدة منه فلٌعلم فاعل هذا ا

     

 

 

                                                                                                                                                
______________________ 

                                                                                                                                                                                       9ٔٔ( سورة النساء االٌة : ٔ)

( تحمٌك هج7٘ٔ( تحفة المودود المإلؾ : ابن لٌم الجوزٌة دمحم بن ابً بكر بن اٌوب بن سعد الزرعً الدمشمً ) المتوفً : ٕ)

                                                                     ٖٔٔم ، ص97ٔٔ –م 9ٖٔٔ،  ٔدمشك ، ط –: عبد المادر االرناإوط ، مكتبة دار البٌان 

                                                                                                                                                                                     ٖٓ( احكام النساء صٖ)
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بالً وثك ولد تم االعتراض على هذا بان المٌاس على الوشم الٌصح الن الوشم فٌه تؽٌر لخلك هللا لما هو 

االذن لٌس فٌه تؽٌر لخلك هللا تعالى وانما ٌمصد منه التزٌن الذي شهد الشارع بااباحته وكذالن الن االذى 

                         (                                                                                              ٔالمترتب على ثمب االذن اخؾ من اذى المترتب على الوشم )

اما المعمول ان فً ثمب اذن االنثى جرحا مإلم الٌجوز اال لحاجة والتحلً لٌس فٌه حاجة لال الؽزالً  -ٖ

( ال ارى رخصة فً تثمٌب اذن الصبٌة الاجل تعلٌك حلك الذهب فٌها الن هذا الجرح مإلم ومثله موجب ٕ)

لختام والتزٌن بالحلك ؼٌر مهم بالتعلٌمه على االذن تفرٌط للمصاص فال ٌجوز اال لحاجة مهمة كالحجامة وا

 ( ٗ( واالسورة كفاٌة وهو حرام والمنع منه واجب )ٖوفً المخانك )

ولد تم االعتراض على هذا الدلٌل ؼٌر مسلم به الن االلم الذي ٌترتب على ثمب اذن االنثى الم ٌسٌر الٌماس 

همٌت ثمب اذن االنثى للحلً الن فٌه حاجة للمراة ومراعات فً ممابل منفعة التحلً كذالن الٌسلم بعدم ا

      (ٙ)( لال تعال ) اومن ٌنشإا وهو فً الخصام ؼٌر مبٌن ( ٘لفطرتها فً حب التزٌن والتحلً )

 تعلٌك الحلً فً االنؾ وؼٌره من مواضع الوجه : 

او بؽٌرها من اجل التزٌٌن او التجمل وهذا ماٌسمى  تموم بعض النساء بثمب االنؾ للتحلً بالذهب او الفضه

 بالزمام .

( وتشوٌه ٙسبل الشٌخ ابن عثٌمٌن عن هذه المسالة فاجاب : ان فً ثمب انؾ االنثى من اجل الزٌنة مثلة )

للخلمة فٌما نرى ولعل ؼٌرنا الٌرى ذلن فان كانت المراة فً بلد ٌعد تحلٌة االنؾ فٌها زٌنة وتجمٌال فال باس 

 ( .7ثمب االنؾ لتعلٌك الحلٌة علٌها )ب

 

                                                                                                                 
                                                                                                 ________________________ 

                                                                                                                            .                                                                                                                            9ٗٔهج ، صٕٓٗٔ،  ٘االردن ، ط –االحكام الطبٌة المتعلمة بالنساء المإلؾ : دمحم خالد منصور ، دار النفابس (ٔ)

( الؽزالً : هو دمحم بن دمحم بن دمحم بن احمد ابو حامد الؽزالً الطوسً النٌسابوري ، الفمٌه ، الصوفً ، االشافعً ٕ)

طبمات الشافعٌة المإلؾ :  ابو بكر بن احمد بن دمحم بن عمر بن لاضً : تحمٌك : الحافظ عبد العلٌم خان ، عالم الكتب ، 

                                                                                               ٕٗٓ/ٕهج  7ٓٗٔام ، ع ٔط –بٌروت 

                                                                                                                                                     9ٕ/ٓٔ –( المخانك : جمع مخنمة : وتعنً المالدة : لسان العرب ٖ)

  ٘٘ٔ/٘( نٌل االوطار : ٗ)

                                                                                                                                                               9ٗٔ( االحكام المتعلمة بالنساء ص٘)

        8ٔ( صورة الزؼرؾ االٌة : ٙ)

      ٓٔٙ/ ٔٔ( مثلة : اي تشوٌه فً الخلمة . لسان العرب ، 7)     

  ٖٖٓ( فتاوى واحكام المراة المسلمة . ص 8)     
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 الخاتمة

 

على كل  إن المعنى اللؽوي للزٌنة له عاللة بوجه أو بآخر بالمعنى االصطالحً، فالزٌنة تطلك

الوجه  ما ٌتزٌن به اإلنسان لتحسٌن الهٌبة من لباس، وأدوات، ووسابل، ومواد ٌدهن بها

شرع اإلسالم الزٌنة والتزٌن، إال أنه جعل لهذه الزٌنة ضوابط بحٌث تكون  .والشعر والجسم

ٌجوز للمرأة تزٌٌن وجهها بالكحل، وال  .وتلبً فطرة المرأة، وتناسب أنوثتها ممبولة شرعا،

ٌجوز   .للضرورة، ألن الكحل ٌعتبر زٌنة للمرأة جوز االكتحال للمرأة المحرمة والحادة إالٌ

بالبشرة، أو  للمرأة تزٌٌن وجهها باألصباغ والمساحٌك المختلفة، بشرط أن ال تكون ضارة

المساحٌك واألصبؽة  نجسة، أو فٌها تدلٌس أو ؼش ألحد، وبشرط عدم تبرجها باستخدام هذه

 لمن بٌتهاحٌن خروجها 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ~35  ~  
 

 المصادر والمراجع

،  ٕلبنان ،ط–دمحم رواس للعجً حامد صادق لنٌبً ، دار النفابس ، بٌروت  ( معجم لؽة الفمهاء المإلؾ :ٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                                                                             ٖٕ٘، ص8ٓٗٔ

                                                                    ٕٓٓ/  ٕ، ج ٗ، ط 8ٕٗٔالمعرفة ، ( تحمٌك : ٌوسؾ  الؽواش ، دار  ٕٓ٘ٔ) المتوفً : 

 ( در المحتار على الدر المختار المإلؾ : دمحم امٌن بن عمر بن عبد العزٌز عابدٌن الدمشمً الحنفً ٕ)

الحصٌن ، الناشر : دار عالم الكتب ، (  " المرأة المسلمة امام التحدٌات " للمإلؾ : احمد عبد العزٌز ٖ)

 . ٓٙٔهـ ، ص  ٕ٘ٗٔ،  ٕبٌروت ، ط 

، صحٌح اخرجه احمد و ابو داود الترمذي وابن  8٘ٗٔ، ص  88٘٘( " صحٌح البخاري " حدٌث رلم ٗ)

ماجه عن ابن عباس )رضً هللا عنهما( ، االلبانً : صحٌح الجامع ، المإلؾ : ابو عبد الرحمن دمحم ناصر 

هـ( ، الناشر : المكتب االسالمً ٕٓٗٔالحاج نوح بن نجاتً بن ادم االشموردي االلبانً )المتوفً  الدٌن بن

 . 9ٓ8/  ٖٕٓ، ط 988ٔ-8ٓٗٔ، سنة النشر : 

 . ٕٕٔ/ٙ( ابن فارس : مماس اللؽة ٘)

( االثمد : حجر صلب ٌرق : ٌستعمل فً كحل العٌن وهو اسود الى حمره ٌكون فً الحجاز ) االعجاز ٙ)

                                                                 ٔٔٔ/ ٔ، جٕٔٗٔ،  ٔالعلمً فً السنة النبوٌة المإلؾ : صالح بن احمد رضا ، مكتبة العبٌكان ، ط

إلؾ : دمحم بن دمحم بن عبد الرزاق الحسٌنً ابو الفٌض الملمب بمرتضى الزبٌدي ) المتوفً : تاج العروس الم

                                                                                         ٕٗ٘، /  ٗ، ج 9ٗ8ٔ،  ٕ( دار الهداٌة ، ط ٕ٘ٓٔ

م ( ، دار الفكر ، بٌروت ، 9٘ٗٔدمحم فرٌد وجدي ) المتوفً : ( دابرة معارؾ المرن العشرٌن المإلؾ : ٕ)

                                                                                                                                     ٕٓٔ/ 8، ج 97ٔٔ،  ٖط

،  ٕٗٗٔ، ٔل مجدي فتحً ، مكتبة الصفا ، الماهرة ، ط( فتاوئ واحكام المراة المسلمة المإلؾ : ال كح7ٌ)

                                                                                                                                              ٖٖٓص 

، ولال الترمذي  ٗٗٗ، ص  ٔٙٓٗث رلم ( ابو داود : سنن ابو داود ، كتاب اللباس ، باب الثٌاب ، حد8ٌ)

                                                                                           7ٕٙ/ ٔحسن صحٌح . االلبانً ، صحٌح  الجامع   ج

           8ٕٓ/ ٙج   ( ابن المٌم : هو دمحم ابن ابً بكر ابن اٌوب ابن سعد الزرعً شمس الدٌن الزركلً : االعالم٘)

( دار الفكر ، 897( التاج واالكلٌل المإلؾ : دمحم ٌوسؾ ابن ابً الماسم العبدري الؽرناطً ) المتوفً : 9)

                                                                                                                                 97ٔ/ ٔ، ج 98ٖٔ،  ٕبٌروت ، ط

( المكتب االسالمً  7ٙٙ( روضة الطالبٌن وعمدة المفتٌن المإلؾ : ٌحٌى بن شرؾ النووي ) المتوفً : ٕ)

     .                                                                                                               ٖٕٗ/ ٖ، ج ٘ٓٗٔ،  ٕ، بٌروت ، ط 

شرح العمدة المإلؾ : احمد بن عبد الحلٌم بن عبد السالم  ابن عبدهللا بن ابً الماسم الخضر النمٌري 

( تحمٌك : سعود ابن صالح العطٌشان ، مكتبة العبٌكان ،  7ٕ8الحرانً الدمشمً الحنبلً ) المتوفً : 

                                                                                                                                                           ٕٕ٘/ ٔ، ج ٖٔٗٔ،  ٔالرٌاض ، ط

                                                                                                             ٖٕٗ/  ٗ، ج 7٘7ٔ(سنن الترمذي : كتاب اللباس ، باب ماجاء فً االكتحال ، حدٌث ٓٔ)
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(  7ٖٗ( تبٌٌن الحمابك شرح كنز الدلابك المإلؾ : عثمان بن علً بن فخر الدٌن الزٌلعً ) المتوفً : ٗ)

                                                                                                                           ٖٗ٘/  ٕ، ج ٕٓٗٔ، ٔدار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط

( دار الفكر ٖٕٓٔ( حاشٌة الدسولً الشرج الكبٌر الإلؾ : دمحم بن احمد بن عرفة الدسولً ) المتوفً : ٔٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .                                                                             ٔٙ/  ٕط ( ج-بٌروت ، ) ت –

عبد مناؾ  ( االم المإلؾ : الشافعً دمحم بن ادرٌس بن عباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بنٕٔ)

.                                                                  ٘ٔ/  ٕ، ج 9ٖٖٔ،  ٕبٌروت ، ط –( دار المعرفه  ٕٗٓالمطلبً المرشً المكً ) المتوفً : 

( بداع الصناعع فً ترتٌب الشرابع المإلؾ : عالء الدٌن بن سعود بن احمد الكاسانً الحنفً ) المتوفً : 7)

.                                                                                                                          8ٕٓ/ ٖ، ج 98ٕٔ،  ٕ( دار الكتاب العربً ، بٌروت ، ط 87٘

احمد بن  ( ام عطٌة : هً نسٌبة بنت كعب وٌمال بنت الحارث االصابة فً تمٌز الصحابة المإلؾ :ٖٔ)

( تحمٌك : علً دمحم البجاوي ، دار الجبل ،  8ٕ٘علً بن حجر ابو الفظل العسمالنً الشافعً) المتوفً : 

                                                                                                                                                                                         ٕٔٙ/  8، ج ٕٔٗٔ،  ٔبٌروت ، ط

حكم  ٖٓٙٔ، ص ٖٔٗ٘( صحٌح البخاري ، كتاب الطالق ، باب المسط للحادة عند الطهر حدٌث رلم ٗٔ)

 ط

ابو عبدهللا دمحم بن احمد بن ابً بكر بن فرج االنصاري الخزرجً  ( الجامع الحكام المران المإلؾ :٘ٔ)

( تحمٌك : احمد البردونً _ ابراهٌم اطفٌش ، دار الكتب المصرٌة  7ٔٙشمس الدٌن المرطبً ) المتوفً : 

                                                                                                                                                 .                                                                      9ٕٕ/ ٕٔ، ج8ٖٗٔ، ٕ_ الماهرة ، ط

                                                                                                                                                                                                    ٖٔ( سورة االعراؾ االٌة :ٙٔ)

                                                                                                                                                                                                                                                    ٕٔ( سورة فصلت االٌة : 7ٔ)

                                                                                                                                                                                                       ٖ٘ٗ/ ٘ٔ( الجامع الحكام المران 8ٔ) 

                                                                                                                                    ٗٙ( سورة ؼافر االٌة : 9ٔ)

                                                                                                                                                                                      ٙ( سورة النمل االٌة :ٕٓ)

بن سهل بن سعٌد ابو هالل العسكري )المتوفً : ( الفروق فً اللؽة المإلؾ : الحسن بن عبدهللا ٕٔ)

 . 7ٕ٘، صٔ، طٕٕٗٔ( تحمٌك : جمال عبد الؽنً مدؼمش ، مإسسة الرسالة ، ٘ٓٓٔ

هج ( احمد  9ٖٖ( الصحاح المإالؾ : ابو نصر اسماعٌل بن حماد الجواهري والفارابً ) المتوفً : ٕٕ)

.                                                         ٕٖٕٔ/  ٘، ج 978ٔ – 7ٓٗٔ،  ٗعبد الؽفور عطار : دار العلم للمالٌن بٌروت ، ط

( 9ٖ٘( معجم مماٌس اللؽة المإلؾ : احمد بن فارس بن زكرٌا المزوٌنً الرازي ابو الحسٌن ) المتوفً: ٕ)

                                                                     ٔٗ/  ٖ، ج979ٔ -99ٖٔتحمٌك: عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر ، 

(  77ٓ( المصباح المنٌر المإلؾ احمد بن دمحم بن علً الفٌومً ثم الحموي ابو العباس ) المتوفً : ٖ)

                                                                               ٕٔٙ/  ٔ، ج ٕبٌروت ط –تحمٌك عبد العظٌم الشناوي ، المكتبة العلمٌة 

( لسان العرب المإلؾ : دمحم بن مكرم بن علً ابو الفظل جمال الدٌن ابن منضور االنصاري الروٌفعً ٖٕ)

/  ٖٔ، جٗٔٗٔ،  ٖبٌروت ، ط –( تحمٌك : عبدهللا علً الكبٌر ، دار صادر  7ٔٔاالفرٌمً ) المتوفً : 

ٕٓٔ    
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اللاوٌل المإلؾ : ابو الماسم محمود بن عمر بن دمحم  الزمخشري ( الكشاؾ عن حمابك التنزٌل وعٌون إٗ)

           7ٙ/  ٕج ٖ، ط ٖٓٗٔ( تحمٌك : دمحم بن عمر الزمخشري ، دار المعرفة ،  8ٖ٘) المتوفً : 

  ٘ٗ/ ٙ( حاشٌة ابن عابدٌن ٕ٘)

                                                                                                                                                                                       9ٔٔ( سورة النساء االٌة : ٕٙ)

( تحفة المودود المإلؾ : ابن لٌم الجوزٌة دمحم بن ابً بكر بن اٌوب بن سعد الزرعً الدمشمً ) 7ٕ)

م 97ٔٔ –م 9ٖٔٔ،  ٔدمشك ، ط –مادر االرناإوط ، مكتبة دار البٌان هج( تحمٌك : عبد ال7٘ٔالمتوفً : 

                                                                     ٖٔٔ، ص

                                                                                                                                                9ٕ( صورة البمرة االٌة : 8ٕ)

        ٗٗ( فتاوى زٌنة المراة والتجمٌل ص9ٕ)

( فتاوى زٌنة المراة والتجمٌل المإلؾ : ابو دمحم اشرؾ بن عبد الممصود ، اضواء السلؾ ، الرٌاض ، ٖٓ)

                                                                                                                                          9ٖ، ص  998ٔ،  ٔط

( رواه الترمذي : لال حدٌث حسن ، سنن الترمذي ، كتاب االدب عن الرسول دمحم صلً هللا علٌه وسلم ٖٔ)

دار احٌاء التراث  ، تحمٌك : احمد دمحم شاكر ، 787ٕ، باب ماجاء فً طٌب الرجال والنساء حدٌث رلم 

       .                                                                                                                             ٖٓٔٔ/ ٕ، صححه االلبانً ، صحٌح الجامع  7ٓٔ/ ٘العربً ، بٌروت ، 

د الحلٌم دمحم ابو شمة ، دار الملم لنشر والتوزٌع الكوٌت / ( تحرٌر المراة فً عصر الرسالة المإلؾ : عبٖٔ)

 .                                                                                                                     ٖٕٙ/ ٗ،  ٙٔٗٔ،  ٗالماهرة ، ط

ِمْن أَْبَصاِرِهنَّ َوٌَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ إاِلَّ َما  َولُْل ِلْلُمْإِمنَاِت ٌَْؽُضْضنَ ( لوله تعالى : " ٕٖ)

 آبَابِِهنَّ أَْو آبَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَوْ  َظَهَر ِمْنَها ۖ َوْلٌَْضِرْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعلَىَٰ ُجٌُوبِِهنَّ ۖ َواَل ٌُْبِدٌَن ِزٌنَتَُهنَّ إاِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَوْ 

ٌَْمانُُهنَّ أَِو أَْبنَابِِهنَّ أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنًِ إِْخَوانِِهنَّ أَْو بَنًِ أََخَواتِِهنَّ أَْو نِسَ  ابِِهنَّ أَْو َما َملََكْت أَ

ْفِل الَِّذٌَن  َجاِل أَِو الّطِ ْربَِة ِمَن الّرِ ٌِْر أُوِلً اإْلِ لَْم ٌَْظَهُروا َعلَىَٰ َعْوَراِت النَِّساِء ۖ َواَل ٌَْضِرْبَن بِؤَْرُجِلِهنَّ التَّابِِعٌَن َؼ

ِ َجِمٌعًا أٌَ هَ اْلُمْإِمنُوَن لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  َِّ  ( .ٖٔ" ) سورة النور :  ِلٌُْعلََم َما ٌُْخِفٌَن ِمْن ِزٌنَتِِهنَّ   َوتُوبُوا إِلَى 

ل وتعنً استعمال مواد خاصة من الوان واصباغ ومظاهر اخرى معجم ( مكٌاج : كلمة فرنسٌة االصٖٖ)

ن  ٔودراسة فً العربٌة المعاصرة المإلؾ : ابراهٌم السامرابً : مكتبة لبنان ،ناشرون ، بٌروت ،ط

  ٓٗ،ص ٕٓٓٓ

ج هٕٓٗٔ،  ٘االردن ، ط –(االحكام الطبٌة المتعلمة بالنساء المإلؾ : دمحم خالد منصور ، دار النفابس ٖٗ)

                                                                                                                            .                                                                                                                            9ٗٔ، ص

( الؽزالً : هو دمحم بن دمحم بن دمحم بن احمد ابو حامد الؽزالً الطوسً النٌسابوري ، الفمٌه ، الصوفً ، ٖ٘)

االشافعً طبمات الشافعٌة المإلؾ :  ابو بكر بن احمد بن دمحم بن عمر بن لاضً : تحمٌك : الحافظ عبد 

     ٕٗٓ/ٕهج  7ٓٗٔ، عام  ٔط –العلٌم خان ، عالم الكتب ، بٌروت 
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                                                                                                                                                     9ٕ/ٓٔ –( المخانك : جمع مخنمة : وتعنً المالدة : لسان العرب ٖٙ)

  ٘٘ٔ/٘( نٌل االوطار : 7ٖ)

                                                                                                                     9ٗ/  9(الحؾ : ازالة الشعر من الوجه بالموس : لسان العرب 8ٖ)

عبد الحلٌم  –نٌس ( النمش : االثر نمش الشًء لونه بالوان وزٌنه : المعجم الوسٌط المإلؾ : ابراهٌم ا9ٖ)

 ٕٗٓٓ،  ٗمكتبة الشروق الدولٌة ، ط –محد خلؾ هللا ، مجمع الؽة العربٌة  –عطٌة الصوالحً  –منتصر 

                                                                                      .                                                                                                                            9٘٘/  ٕ، ج

                                                                                                                            ٕٙ٘/  ٕ( التطرٌؾ : خضب اطراؾ االصابع وتزٌنها . المعجم الوسٌط جٓٗ)

( حاشٌة الطحاوي علً مرالً الفالح المإلؾ : احمد بن دمحم ابن اسماعٌل الطحاوي ) المتوفً : ٔٗ)

                                                                                                                                                                  8ٙٔ/ ٗ، ج 8ٖٔٔ،  ٖنصر ،ط –هج( تحمٌك : دمحم عبد العزٌز الخالدي ، مكتبة البابً الحلبً  ٖٕٔٔ

(  7ٙٙ( المجموع شرح المهذب المإالؾ : ابو زكرٌا محً الدٌن ٌحٌى ابن شرؾ النووي ) المتوفً : ٕٗ)

                                                                                                                      .                                  ٓٗٔ/  ٖهج ، ) ت،ط( ج ٖٕٗٔدار الفكر ، 

( تحمٌك :  7ٖٙ( الفروع وتصحٌح الفروع الفروع المإلؾ : دمحم بن مفلح بن دمحم بن مفرج ) المتوفً : ٖٗ)

                                                                                                                       ٖ٘ٔ/ ٕ، ج ٕٗٗٔ،  ٔالة ، طعبدهللا بن عبد المحسن التركً ، مإسسة الرس

( تحمٌك : عمرو  ٕٔٗ( احكام النساء المإلؾ : ابو عبدهللا احمد بن دمحم بن حنبل بن هالل ) المتوفً : ٗٗ)

                                                                                                ٕٙ، ص  ٖٕٗٔ،  ٌٔم ، مإسسة الرٌان ، طعبد المنعم سل

( تحمٌك : عصام  ٕٓ٘ٔ( نٌل االوطار المإلؾ : دمحم بن علً بن دمحم بن عبدهللا الشوكانً ) المتوفً : 8)

 .  ٖٖٗ/  ٙ، ج ٖٔٗٔ،  ٔ، مصر ، ط الدٌن الصبابطً ، دار الحدٌث

 الفابك فً ؼرٌب الحدٌث  -نوع من الطٌب مخلوط بزعفران اصفر : -(الصفرة :٘ٗ)

  ٖ(النووي أبو زكرٌا ٌحٌى بن شرؾ بن مري شرح صحٌح مسلم دار الفكر بٌروت طٙٗ)

  ٖٔ(سورة األعراؾ االٌة : 7ٗ)

  ٕٙ(سورة األعراؾ اٌة 8ٗ)

هـ  8ٙٔدمحم بن عبد الواحد الٌواسً السكندري كمال الدٌن بن الهمام المتوفً  -(شرح المدٌر المإلؾ :9ٗ)

  ٕٖ، ج،ع صٕعبد الرزاق ؼالب المهدي. دار الفكر ، بٌروت، ط-المحمك :

هـ ،ص ٕٕٗٔ(فمه الستة للنساء" المإلؾ :سالم كمال بن السٌد ،مكتبة دار البٌان الحدٌثة ، الطابؾ ٓ٘)

ٕٗ7 . 

هـ ( تحمٌك : علً بن 8ٖ٘ٔمرآن "  للمإلؾ : سٌد لطب حسن الشاربً ) المتوفً سنة (  "فً ضالل الٔ٘)

 . 9٘/ٙهـ ،  9ٖٔٔ،  7ناٌؾ الشحود ، الناشر : دار احٌاء التراث العربً  ، بٌروت ، ط 

( "االشباه والنظابر فً لواعد وفروع فمه الشافعٌة " المإلؾ :جالل الدٌن عبد الرحمن بن ابً بكر ٕ٘)

هـ ( ، تحمٌك : دمحم حسن دمحم حسن اسماعٌل الشافعً ، الناشر : دار الكتب العلمٌة 9ًٔٔ )المتوفً :السٌوط

 .  ٖٔٔهـ ، ص 9ٔٗٔ، بٌروت ، 
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أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن الحسن بن الحسٌن التٌمً الرازي الملمب بفخر  -( التفسٌر الكبٌر المإلؾ :ٖ٘)

  ٕٙٓ/  ٖٕص  ٔدار الفكر ط –ـ . المحمك علً سامً النشار هٙٓٙالدٌن الرازي خطٌب الري المتوفً 

                                                                                                                               9ٕٕ/  ٕٔالمران :  ألحكام( الجامع ٗ٘)

 والدراٌة المإلؾ :دمحم بن علً بن دمحم بن عبدهللا  الشوكانً    ( فتح المدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة ٘٘)

 . ٘ٔٔاالٌة  -( سورة البمرة ٙ٘)

 ( .ٗاالٌة ) -( سورة التٌن 7٘)

  7ٕٓ/ٕ(تفسٌر المرأن العظٌم 8٘)

أبو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر المرٌشً البصري -الكرٌم )ابن كثٌر( المإلؾ : (تفسٌر المرأن9٘)

  7ٕٓص ٕ،ج ٔدار المعرفة بٌروت ط-دمحم حسٌن شمس الدٌن : -هـ المحمك :77ٗالمتوفً 

( ، دار الكتب العلمٌة ، ٔٓٔٔ(حاشٌة الخرشً المإلؾ : دمحم ابن عبدهللا الخرشً المالكً ) المتوفى : ٓٙ)

                                                                                                                                             8ٔٔ/ ٘م ، 997ٔ،  ٔت ، طبٌرو

 ( االنصاؾ المإلؾ : عالء الدٌن ابو الحسن علً ابن سلٌمان المرداوي الدمشمً الصالحً الحمبلً )ٔٙ)

 –م  9٘ٙٔ –م  7ٖ٘ٔ،  ٕط –هج( التحمٌك : دمحم حامد الفمً ، دار احٌاء التراث العربً 88٘المتوفً : 

                                                                                                                                             ٕ٘ٔ/ٔ، ٔط

                                                                                                     8ٕٕ/ ٖالشروانً المإلؾ : عبد الحمٌد الشروانً، دار الفكر ، بٌروت ، ( حواشً ٕٙ)

                                                                                                        .                                                                  ٖٓ( احكام النساء ، صٖٙ)

 9ٙٔ/ٕ، الخرس : حلك صؽٌر من الذهب معجم مماٌس اللؽة  ٕٔ( حدٌث صحٌح ، سبك تخرٌجه صٗٙ)

ء : لسان العرب ، السخاب : لالدة تتخذ من لرنفل ومسن ومحلب ولٌس فٌها من الإلإ والجوهر شً

ٔ/ٗٙٔ  

(سنن الدارلطنً " المإلؾ :ابو الحسن علً بن عمر بن احمد بن مهظً بن مسعود بن النعمان ٘ٙ)

هـ( المحمك :شعٌب االرناإوط ،حسن عبد المنعم الشلبً ،عبد اللطٌؾ حرز هللا ،احمد برهوم  ٖٖ٘)المتوفً 

، صححه االلبانً ، دمحم  ٔ٘/ٗ،  79ٖٓهـ ،حدٌث ٕٗٗٔ،  ٔلبنان ، ط –الناشر :مإسسة الرسالة بٌروت 

 . 7ٕٗ/8ناصر : "ارواء الؽلٌل تخرٌج احادٌث منار السبٌل " ، 

  ٕٖٙ،ص ٖ، جٖ٘ٔ٘(صحٌح البخاري ،كتاب النكاح ،باب الصفرة للمتزوج ،حدٌث رلم ٙٙ)

  9٘/ٗهاشمً الزركلً :االعالم  (عبد هللا بن عباس هو عبد هللا بن عباس بن عبد المطلب لرٌش7ًٙ)

(  " المفصل فً احكام المرأة والمبٌن المسلم فً الشرٌعة االسالمٌة " للمإلؾ : عبد الكرٌم زٌدان ) 8ٙ)

 8ٖٗ/ٖهـ  ،  ٘ٔٗٔ، ٕم ( ، الناشر : مإسسة الرسالة ، بٌروت ، ط  ٕٗٔٓالمتوفً 

 . ٘٘٘/ٖٔ( ابن منظور : لسان العرب 9ٙ)
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                                                                                                                                                                                     ٖٓص( احكام النساء 7ٓ)

 ( .88االٌة ) -( سورة النمل 7ٔ)

 ( .ٕٓاٌة ) -( سورة لممان 7ٕ)

  ٕٔٗص ٖ، دار العلم للمالبٌن بٌروت ط 998ٔبد الرحمن الشخصٌة اإلسالمٌة المتوفٌة ( عابشة ع7ٖ)

هـ( تحمٌك محمود 7ٔ(تفسٌر المرأن الجلٌل المإلؾ: أبو البركات النسمً عبد هللا بن احمد ) المتوفً 7ٗ)

  ٘ٓٔ/ 7احمد البطراوي شرؾ الدٌن محمود خطاب المطبعة االمٌرٌة ببوالق الماهرة الطبعة )ت،ط(

  8(سورة النحل االٌة: 7٘)

(سٌتصبح بها :ٌنفع لها ، " مختصر اختالؾ العلماء " المإلؾ : الطحاوي احمد بن دمحم )المتوفً 7ٙ)

 . 9ٕ/ٖهـ ،  7ٔٗٔ،  ٕم( المحمك :عبد هللا نذٌر احمد ،دار البشابر االسالمٌة بٌروت ،ط9ٖٖ

هـ( المحمك دمحم ٕٙ٘ البخاري الجعفً )المتوفً (صحٌح البخاري المإلؾ دمحم بن إسماعٌل أبو عبد هللا77)

 . 88ٗ،صٔبن زهٌر ناصر الناصر: دار ابن كثٌر سورٌا دمشك ط

( " الفمه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب االربعة " للمإلؾ : دمحم بكر اسماعٌل )المتوفً 78)

 . ٘ٗٗ/ٕهـ ، 8ٔٗٔ،  ٕ( ، الناشر : دار المنار ، الماهرة طٕٙٗٔ

هـ ( المحمك : دمحم عبد المنعم  7ٖٓ( " تهذٌب اللؽة " للمإلؾ : دمحم بن احمد بن االزهري )المتوفً 79)

 .  ٖٔ٘ – ٖٓ٘/ٙخفاجً ، محمود فرج العمدة ، الناشر : الدار المعرٌة 

 .  8ٓٔ/ٓٗ( " عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي " ، الزركلً : االعالم 8ٓ)

                                                                                                                                            ٖٖ ( سورة االحزاب االٌة8ٔ)

  ٙواالٌة من سورة النحل االٌة  ٘ٔ/ ٗٔ(الرازي التفسٌر الكبٌر 8ٕ)

 شمس الدٌن بن دمحم بهاء الدٌن بن منال علً (تفسٌر المنار المإلؾ :دمحم رشٌد بن علً رضا بن دمحم8ٖ)

إبراهٌم شمس الدٌن . دار الكتب العلمٌة بٌروت  -هـ( المحمك :ٖٗ٘ٔخلٌفة الملمونً الحسٌنً )المتوفً 

 . 8ٖٖ/7الطبعه )ت،ط( 

،المصنؾ فً االحادٌث  ٖٖ٘،ص  ٖٕٕٙ(صحٌح البخاري :باب بٌع المٌتة واالصنام ،حدٌث رلم 8ٗ)

هـ( المحمك :كمال ٌوسؾ الحوت ،الناشر :مكتبة  ٖٕ٘لؾ :ابو بكر ابن ابً شٌبة )المتوفً واالثار المإ

  9ٓٗ/7هـ ، 9ٓٗٔ،  ٔالرشٌد ، الرٌاض ،ط
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(فتح الباري شرح صحٌح البخاري المإلؾ احمد بن علً بن حجر أبو الفضل العسمالنً  )المتوفً 8٘)

 ٓٔج ٔفإاد عبد البالً :دار المعرفة ،بٌروت طهـ( المحمك عبد العزٌز بن عبد هللا بن باز دمحم 8ٕ٘

  ٖٖٓص

هـ(  الناشر : بٌت  7ٕ٘( " سنن ابً داود" ، المإلؾ : ابو داود سلٌمان االشعث السجستانً )المتوفً :8ٙ)

، فً سننه  ٖٔٗص  ٖٔٓٗاالفكار الدولة ، الرٌاض ، كتاب اللباس باب فً لبس الشهرة ، حدٌث رلم 

 . 9ٕٙٔبن عمر والطبرانً فً االوسط عن حذٌفة وااللبانً فً االرواء حدٌث صحٌح رواه فً سننه عن ا

 . ٙ٘٘/ٖٔ( ابن منظور : لسان العرب 87)

                                                                                                                                                               9ٗٔ( االحكام المتعلمة بالنساء ص88)

        8ٔ( صورة الزؼرؾ االٌة : 89)

(  8ٔ7( بصابر ذوي التمٌز المإلؾ مجدي الدٌن ابو طاهر دمحم بن ٌعموب الفٌروزا بادى  ) المتوفً : 9ٓ) 

الماهرة ،   –مً تحمٌك : دمحم علً النجار ، المجلس االعلى للشإون االسالمٌة لجنة احٌاء التراث االسال

                                                                                                                      .                                                                                                                             ٘٘ٔ/  ٖ، ج 99ٙٔ – ٙٔٗٔ

                                                                                                                                                                                         ٕٔٓ/  ٖٔ( لسان العرب 9ٔ)

 ٘ٔٔ – ٗٔٔ/  ٖٔ، لسان العرب  7ٔ٘/ ٕمعجم مماٌس اللؽة   ،99ٕٓ/  ٘( الصحاح 9ٕ)

 ( .9ٔٔاالٌة ) -( سورة النساء 9ٖ)

  7ٓٔ/ ٘( فتح الباري 9ٗ)

امٌن النواوي ،  هـ( تحمٌك:محمود98ٕٔ(اللباب فً شرح الكتاب المإلؾ: الؽنٌمً عبد الؽنً)المتوفً 9٘)

بداٌة المجتهد ونهاٌة الممصد المإلؾ أبو الولٌد دمحم بن احمد بن دمحم بن  9ٗ/ٔدار الكتاب العربً بٌروت،

  ٖٗ/ٔهـ( دار الفكر ،ببٌروت 9٘٘احمد رشٌد المرطبً )المتوفً 

 .  8ٖٗ،صٕدار الملم ، الماهرة ط -( :9ٖٙٔ(تفسٌر المرأن الكرٌم شتلوت محمود )المتوف9ًٙ)

  8ٗٗ(تفسٌر المرأن الكرٌم ص97)

(سٌراء :أي فٌها خطوط من حرٌر المز . ابن االزدي دمحم بن ابً نصر فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن 98)

زبٌدة دمحم سعٌد عبد  -الصحٌحٌن البخاري ومسلم تحمٌك : ًتفسٌر ؼرٌب ما ف-حمٌد بن االزدي الحمٌدي :

  7،صٔ،ج ٔالعزٌز مكتبة السنة ،الماهرة ط

هـ(  ٕٓ٘( " المفردات فً ؼرٌب المران " المإلؾ : ابو الماسم الحسٌن بن دمحم االصفهانً ) المتوفً 99)

هـ ، ٕٔٗٔ،  ٔبٌروت ، ط  –الدار النامٌة ، دمشك  –المحمك : صفوان عدنان الداودي ، الناشر : دار الملم 

 . ٖٕ٘ص 
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دمحم ابن ابً بكر ابن اٌوب بن سعد شمس الدٌن بن المٌم  ( زاد المعاد فً هدى خٌر العباد المإلؾ :ٓٓٔ)

/  ٖ، ج 9ٖٓٔ( شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابً الحلبً واوالده ، مصر  7٘ٔالجوزٌة ) المتوفً : 

ٔ8ٗ                                                                                                      

خٌر الدٌنبن محمود بن دمحم بن علً بن فارس الزركلً -د هللا بن مسعود كتاب االعالم المإلؾ :( عبٔٓٔ)

  7ٖٔ/ٗ،  ٘ٔهـ( المحمك ت دار العلم المالٌٌن ط9ٖٙٔالدمشمً )المتوفً 

  ٕٖ(زٌنة المرأة فً الشرٌعة اإلسالمٌة المإلؾ : عبٌر أٌوب الحلو معهد االنماء العربً صٕٓٔ)

هـ( ، الناشر : دار ٓٗ٘هاء " المإلؾ الدمحم بن احمد بن ابً احمد السمرلندي ) المتوفً : ( " تحفة الفم7)

. " حلٌة العلماء " المإلؾ : دمحم بن احمد الشاشً المفال )  9/ٔهـ ،  ٘ٓٗٔ،  ٔالكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط

هـ ، ٓٓٗٔ،  ٔروت ، طهـ( ، المحمك : ٌاسٌن احمد دوادكة ، الناشر : مإسسة الرسالة ب7ٌٓ٘المتوفً :

ٔ/ٔٔ9 . 

      ٓٔٙ/ ٔٔ( مثلة : اي تشوٌه فً الخلمة . لسان العرب ، ٖٓٔ)

 ٓٙٔ(المرأة المسلمة امام التحدٌات المإلؾ :الحصٌن ص ٗٓٔ)

 .    ٖٖٙٔ، ص 9ٕٗ٘(صحٌح البخاري ، كتاب الباس ، باب المرط حدٌث رلم ٘ٓٔ)

هـ( المحمك :دمحم فإاد ٕٔٙالحسن المشٌري )المتوفً  مسلم الحجاج بن أبو -(صحٌح مسلم المإلؾ :ٙٓٔ)

  ٓٙص  7ٗٔ،حدٌث رلم  ٔعبد البالً دار النشر دار المؽنً الرٌاض ط

  ٖٖٓ( فتاوى واحكام المراة المسلمة . ص 7ٓٔ)

 (7ٕاٌة  –)سورة االسراء (8ٓٔ)

 ٌة منالوصفً فً طرٌمة معتمدة من أجل الدراسة والتطل البلوغ األهداؾ المطر المنهجٔ

 .اللً هو المنهج الذي ٌموم على تحلٌل الحملة بها أجرتها ورشٌفة لً منها النوعٕ

سنن الترمذي للمإلؾ : دمحم بن عٌسى ابو عٌسى السلمً ، المحمك : احمد دمحم شاكر  الجامع الصحح(9ٓٔ)

، الناشر : دار احٌاء التراث العربً ، بٌروت ، االحادٌث مذٌلة بؤحكام االلبانً علٌها ، حدٌث رلم 

ٕٗٓٗٔ7 /  ٕٙٔ . 

  9ٙٔ/ٕالخرص :حلك صؽٌر كم الذهب ابن فارس : معجم مماٌٌس اللؽة 

  ٔٙٗ/ٔو الجواهر شًء الن منظور لسان العرب  إدة تتخذ من مسن ومحلب لٌس فٌها من اللإلالسخاب لال

، ص  97٘٘صحٌح البخاري : كتال االستفراض ، باب ما ٌنهى عن اضاعة المال ، حدٌث رلم (ٓٔٔ)

ٔ٘ٓٔ . 
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  ٓٔٔ،صٕ،ج ٕالمحمك دمحم علً البجاوي ، دمحم أبو الفضل ، دار المعرفة ،لبنان ط

 77ٕ/7مؽٌرة بن شعبة بن ابً عامر بن مسعود الثمفً ابو عبد هللا ، كتاب االعالم للزركلً ال(ٔٔٔ)

 هـ(8ٖ٘)المتوفً  يأبو الماسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشر -المإلؾ :

،  ٔوكتاب " مكانة المرأة فً االسالم" المإلؾ : عبٌد منصور الرفاعً ،مكتبة الدار العربً للتراث ،ط 

 .  9ٕ هـ ،صٕٔٗٔ

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     


