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 مؤسسة وقف الش

 

 1 إعداد: اللجنة العلميّة

 

 
 ما يُباح وحيرم من الّزينة للّنساء

  
 :احلمُد هلل، والّصالة والّسالم على رسول هللا، أّما بعد

قال هللا تعاىل يف  والّتزّين للّزوج أو لبنات جنسها ِمن الّنساء، فإّن ِمن األمور الطّبيعية للمرأة: حمّبُة الزّينة،
ؤا يف احْلِْلَيِة َوُهَو يف اْلَِْصاِم َغْْيُ ُمِبني{ :األنثى  18الزخرف:}َأَوَمْن يُ َنشَّ

َها َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِِبِنَّ َوََل يُ ْبِديَن زِينَ ت َ : {وقال هللا للمؤمنات ُهنَّ َوََل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإَلَّ َما َظَهَر ِمن ْ
ْفِل الَِّذيَن ََلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساءِ  :إىل قوله تعاىل  نَّ ِإَلَّ لِبُ ُعولَِتهِ  َوََل َيْضرِْبَن ِِبَْرُجِلِهنَّ  :مث قال تعاىل َأِو الطِّ

واألصباغ، و"الزينة": اسٌم لكّل ما تتزين به املرأة ِمن الثّياب واحللي  (31)النور: }لِيُ ْعَلَم َما ُُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ 
 .وما تتصّرف به يف شعرها طلًبا للحسن

وقد دّلت الّنصوص على حترمي  وجيُب أن يُعلَم أّن األصل يف الزّينة احلّل، فال حيرُم منها إَّل ما خّصه الّدليل،
ا أنواع ِمن الزّينة اليت هي ِمن عادة الّنساء: كالوشم، والوصل، والوشر، والتفلج يف األسنان، والّنمص، وكّله

 .كّل َمن تفعُل ذلك أو يُفعل ِبا  -صّلى هللا عليه وسّلم-وقد لعَن رسوُل هللا  معروفة عند النساء،
وكذلك: تركيُب  وِمن العادات القبيحة يف الّتزين: تركيُب األظفار، فإنّه مناقض للفطرة اليت أمر ِبا الّشرع،

قبيح أقرب ِمن الّتزيني، فيجب على املسلمة جتّنب الّرموش على أجفان العني فإنّه يف حكم الوصل، ومها إىل التّ 
 .وَل يبيُحها رغبُة الزوج، فإنّه َل طاعة ملخلوٍق يف معصية اْلالق كّل أنواع الزّينة احملّرمة،

َمن تفعُل  -صّلى هللا عليه وسّلم-وقد لعَن رسوُل هللا  كما حيرُم على املسلمة ِمن الزّينة: ما فيه تشّبه ابلّرجال،
ومما ينبغي للمسلمة جتنّبه: الّتشقْي، ألنّه تشّبه ابلّنامصات،  مما حيرُم من الزّينة: ما فيه تشّبه ابلكافرات،ذلك، و 

 :ويف احلديث اآلخر (دْع ما يُريبَك إىل ما َل يُربيكَ ) :ويف احلديث فأقلُّ أحواله أن يكون ِمن املشتبهات،
 ه  1434/8/11وهللا أعلم. حرر يف:  (فَمن اتّقى الّشبهات فقد استربأ لدينِه وعرضه)
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