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األحجار الكريمة والجواهر���� 183
األذن )تجميلها(��������������� 196
191 ������������������ األذن )ثقب(
األرجوان������������������������ 87
األرداف )تجميلها(������������ 196
اإلزار���������������������������� 40
70 �������������������� إسبال الرجل
73 ��������������������� إسبال المرأة
79 ������������������������ اإلستبرق
141 �������������� األسنان )تبييض(
191 ��������������� األسنان )تقويم(
األسنان )زراعة(��������������� 191
األظفار )إطالة(���������������� 142
األظفار )طالء( )مناكير(������� 143

األعضاء = العضو
138 ������������������������ اكتحال
183 ���������������������� إكسسوار
األلماس����������������������� 183
196 ��������������� األنف )تجميله(
األنف )زمام(������������������ 193
113 ����������������������� الباروكة
البردة���������������������������� 43
62 ��������������������������� البرقع
42 �������������������������� البرنس

38 ����������������� البرنيطة )القبعة(
197 �������������� البشرة )تبييضها(
196 �������������� البطن )تجميلها(
البنطلون للرجال����������������� 46
البنطلون للنساء������������������ 47
141 ���������������� تبييض األسنان
تبييض البشرة������������������ 197
97 ����������������� التجمل للجمعة
97 ������������������ التجمل للوفود
196 ������������������ تجميل األذن
196 ��������������� تجميل األرداف
196 ����������������� تجميل األنف
196 ������������������ تجميل البطن
تجميل الثديين����������������� 196
تجميل الحواجب والجفون���� 196
196 ������������������ تجميل الذقن
تجميل الساعد����������������� 196
196 ������������ تجميل الوجه بشده
196 ����������������� تجميل اليدين

التختم = الخاتم
107 ������������������ ترجيل الشعر
199 ������������������ تزيين البيوت
تزيين الجدران����������������� 203
تشقير الحواجب��������������� 125

فهرس الكلمات
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تصاوير ذوات األرواح����������� 63
65 ������ تصاوير غير ذوات األرواح
تطويل القامة������������������� 197
151 ������������������������ التطيب
105 ������������������������� التفلج
71 �������������������� تقصير الثوب
191 ����������������� تقويم األسنان
الثديين )تجميلهما(������������ 196
191 ���������������� ثقب أذن البنت
70 ������������������ الثوب )إسبال(
97 ������� الثوب )التواضع في لبسه(
الثوب )تقصير(������������������ 71
الثوب األبيض������������������� 95
52 ����������� الثوب األحمر للرجال
53 ������������ الثوب األحمر للنساء
51 ������������������ الثوب األخضر
50 ������������������� الثوب األسود
51 ������������������� الثوب األصفر
96 ��������� الثوب الجميل والحسن
الثوب المخطط������������������ 55
44 ���������������������������� الجبة
196 ������������ الجفون )تجميلها(
جلود السباع��������������������� 90
الجواهر واألحجار الكريمة���� 183
الجورب������������������������� 49
43 ��������������������������� الحبرة

86 ���������� الحرير )توسد الرجال(
81 �������������� الحرير )اليسير منه(
87 ����������� الحرير )توسد النساء(
80 ����������������� الحرير الصناعي
81 ������������������ الحرير للحاجة
77 ������������������ الحرير للرجال
82 ����������� الحرير للصبي الصغير
الحرير للنساء�������������������� 84
133 ������������������ حلق الشارب
196 ���������� الحواجب )تجميلها(
125 ���������� الحواجب )تشقيرها(
123 ������������ الحواجب )حلقها(
123 ������������� الحواجب )نتفها(
167 ����������������� الخاتم الذهب
الخاتم الذي يدخله يسير الذهب�� 169
174 ��������� الخاتم )عدد الخواتم(
الخاتم )فصه من الفضة(������� 174
170 ������������������ الخاتم الفضة
179 ����� الخاتم في البنصر واإلبهام
الخاتم في خنصر اليد���������� 177
179 ��� الخاتم في الوسطى والسبابة
الخاتم في اليمين أو اليسار����� 180
الخاتم )من غير الفضة(�������� 175
الخاتم )موضع فصه من اليد(�� 176
177 �� الخاتم )موضعه من أصابع النساء(
173 ����������������� الخاتم )نقشه(
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141 ��������������� الخال المصطنع
الخدود )نفخها(��������������� 197
88 �������������������� الخز للرجال
الخضاب السواد��������������� 145
147 ���������� الخضاب بغير السواد
145 ����������������� خضاب الشعر
خضاب غير الشعر������������� 149
49 ��������������������������� الخف
الخلوة��������������������������� 29
61 �������������������������� الخمار
الدبلة�������������������������� 174
196 ��������������� الذقن )تجميله(
157 ���������������� الذهب األبيض
153 ���������� الذهب )تزين المرأة(
205 ��������� الذهب )تزيين األبنية(
161 ���������������� الذهب )طالء(
الذهب )نعال للنساء(���������� 156
159 ���������� الذهب اليسير للرجل
الذهب للرجل����������������� 157
165 ��������������� الذهب للصبيان
ربطة العنق )الكرافتة(������������ 47
الرداء���������������������������� 41
الركبة���������������������������� 12
140 ������������� الرموش الصناعية
183 ����������������������� الزبرجد
191 ����������������� زراعة األسنان

193 ��������������� الزمام في األنف
183 ������������������������� الزمرد
الزينة )تعريفها(���������������� 103
196 �������������� الساعد )تجميله(
الساعة������������������������� 182
45 ������������������������ السراويل
11 ���������������������������� السرة
السمنة������������������������� 191
سيراء���������������������������� 79
133 ������� الشارب )قصه أو حلقه(
الشعر )ترجيله(���������������� 107
الشعر )صبغ المرأة شعرها(���� 148
112 �������� الشعر )وصله بالخرق(
109 ����� الشعر )وصله بشعر آدمي(
111 �� الشعر )وصله بشعر الحيوان(
123 ���������������� شعر الحواجب
107 �������������������� شعر الرأس
117 ���� شعر الرأس )حلقه للرجل(
119 ����� شعر الرأس )حلقه للمرأة(
113 ���������������� الشعر الصناعي
الشفاف�������������������������� 31
197 ���������������� الشفاه )نفخها(
صبغ المرأة شعرها������������� 148
99 �������������������������� الصماء
63 ������������� صور ذوات األرواح
صور غير ذوات األرواح��������� 65
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66 ������������������ صورة الصليب
32 ��������������������������� الضيق
33 �������������������� الضيق للنساء
139 �������������� العدسات الملونة
59 ��������������������������� العباءة
العضو الزائد والمقطوع�������� 191
183 ������������������������� العقيق
37 �������������������������� العمامة
189 ������������ العمليات الجراحية
202 ������������������ فرش األرض
74 ���������������� الفستان للعروس
153 ����������� الفضة )تزين المرأة(
205 ���������� الفضة )تزيين األبنية(
الفضة )نعال للنساء(����������� 156
الفضة للرجل������������������ 163
183 ������������������������ الفيروز
197 ��������������� القامة )تطويلها(
41 ���������������������������� القباء
القبعة���������������������������� 38
121 �������������������������� القزع
79 ��������������������������� القسي
133 ������������������ قص الشارب
115 ������������� قص المرأة شعرها
القطائف������������������������� 87
50 ������������������������� القفازان
القفازان لحجاب المرأة���������� 62

37 ������������������������� القلنسوة
39 ������������������������� القميص
كتابة آيات على الجدران������� 203
138 �������������� الكحل = اكتحال
47 ������������ الكرفتة )ربطة العنق(
197 ����������������������� كريستال
129 ����������� اللحية )األخذ منها(
126 ���������������� اللحية )حلقها(
المستوشمة�������������������� 110
137 ����� المكياج )مساحيق الوجه(
143 ����� المناكير = األظفار )طالء(
الميش������������������������� 148
67 ������������� نجمة داود )لليهود(
نظافة الملبس�������������������� 97
نعال الذهب والفضة للنساء���� 156
48 ����������� النعل )الكعب العالي(
98 ��� النعل )المشي في نعل واحدة(
النعل )لبسه(��������������������� 48
197 ����������� نفخ الخدود والشفاه
النقاب��������������������������� 61
123 ������������������������ النمص
110 ����������������������� الواشمة
196 ��������������� الوجه )تجميله(
109 ������������������� وصل الشعر
183 ����������������������� الياقوت
196 ������������ اليدين )تجميلهما(
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فهرس اإلجماعات

وما حكي فيه اإلجماع

اإلجماعات:

73 ������������������������������������������ يجوُز للمرأِة أن ُتْسبِل َثوَبها

170 ��������������������������������� ِة ُم بخاَتِم الِفضَّ ُجِل التَختُّ يجوُز للرَّ

177 ���������������������������� َم في أيِّ أصابِعها شاَءت للمرأِة أن تتَختَّ

180 ���������������������������������� ُم في الَيميِن أو الَيساِر يجوُز التَختُّ

183 ������������������ ي بالجواِهِر واألْحجاِر الَكريمِة  ُيباُح للَمرأِة التََّحلِّ

199 ��� ينِة وَغيِرها مِة لذواِت األرواِح؛ للزِّ َوِر الُمَجسِّ يحُرُم استِعماُل الصُّ
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ما حكي فيه اإلجماع:

، بما في ذلك  ه أماَم الرُجِل األجنبيِّ يِجُب على المرأِة َستُر بَدنِها ُكلِّ
اِن������������������������������������������������������� 15 الوجُه والَكفَّ

77 �������������������������������������� يحرُم على الرجاِل لبُس الحريِر

84 ��������������������������������������������� ُيباُح للنِّساِء ُلبُس الحريِر

ُيكَرُه الَقَزُع��������������������������������������������������������� 121

126 ������������������������������������������������� َيحُرُم َحلُق  اللِّحيِة

ارِب������������������������������������������������� 133 ُيَسنُّ َقصُّ الشَّ

153 ��������������������������� ِة َهِب والِفضَّ ُن بُحِليِّ الذَّ ُيباُح للَمرأِة التَزيُّ

157 �������������������������� َهِب جاِل استِعماُل ُحِليِّ الذَّ َيحُرُم على الرِّ

َهِب���������������������������� 167 ُم بخاَتِم الذَّ ُجِل التَختُّ َيحُرُم على الرَّ

178 ��������������������� ُجِل َوضُع الخاَتِم في الِخنِصِر ِمن الَيِد يسن للرَّ

ُم بالجواِهِر واألحجاِر الكريمِة������������������ 184 ُجِل التَختُّ يجوُز للرَّ



215تاملكأا ههكلاسزهلكملابللا

فهرس أحكام

اللباس والزينة

األلبسة الجائزة والمشروعة
العمامة������������������������������������������������������������������� 37
القلنسوة = الطاقية�������������������������������������������������������� 37
البرنيطة = القبعة���������������������������������������������������������� 38
القميص������������������������������������������������������������������ 39
40 �������������������������������������������������������������������� اإلزار
الرداء��������������������������������������������������������������������� 41
41 ��������������������������������������������������������������������� القباء
42 ������������������������������������������������������������������� البرنس
البردة��������������������������������������������������������������������� 43
الجبة��������������������������������������������������������������������� 44
السراويل����������������������������������������������������������������� 45
46 ��������������������������������������������������������� البنطلون للرجال
البنطلون الواسع للنساء��������������������������������������������������� 47
47 ����������������������������������������������������� ربطة العنق = الكرفتة
النعل��������������������������������������������������������������������� 48
الخف�������������������������������������������������������������������� 49
49 ����������������������������������������������������������������� الجورب
50 ������������������������������������������������������������������ القفازان
95 ����������������������������������������������������������� الثوب  األبيض
50 ������������������������������������������������������������ الثوب األسود
51 ����������������������������������������������������������� الثوب األصفر 
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51 ����������������������������������������������������������� الثوب األخضر
52 ������������������������������������������������������������ الثوب األحمر
المخطط باأللوان��������������������������������������������������������� 55
الجلباب������������������������������������������������������������������ 60
61 ������������������������������������������������������������������� الخمار
61 ������������������������������������������������������������������� النقاب
62 �������������������������������������������������������������������� البرقع
62 ������������������������������������������������������������������ القفازان
64 ���� المالبس المشتملة على صور ذوات األرواح إذا كانت مقطوعة الرأس
65 ������������������������� المالبس المشتملة على صور غير ذوات األرواح

شعارات  عليها  أو  أوأعجمية  إنجليزية  كتابات  عليها  التي  المالبس 
المنتجات )وتركها أولى(������������������������������������������������� 66
الثوب القصير للرجل����������������������������������������������������� 71
73 ����������������������������������������������������� الثوب الطويل للمرأة
74 ��������������������������������������������������� فستان العروس الطويل
الحرير الصناعي���������������������������������������������������������� 80
اليسير من الحرير للرجال������������������������������������������������� 81
81 ����������������������������������������������������������� الحرير للحاجة
84 ������������������������������������������������������������ الحرير للنساء
87 ����������������������������������������������������� وسادة الحرير للنساء
الخز���������������������������������������������������������������������� 88

األلبسة المحرمة والمكروهة
63 ����������������������������� المالبس المشتملة على صور ذوات األرواح
66 ����������������������������������������� الثياب التي عليها صورة الصليب
67 �������������������������������������������� الثياب التي عليها نجمة اليهود
المالبس المشتملة على آيات أو فيها اسم الله����������������������������� 68
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69 �������������������������������������� الثياب تحت الكعبين للرجال خيالء
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))تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان((: للسعدي، مؤسسة - 55

الرسالة، ط1، 1420هـ.
بن - 56 القيرواني((: لصالح  زيد  أبي  ابن  الداني شرح رسالة  ))الثمر 

عبد السميع اآلبي، المكتبة الثقافية.
))جامع البيان في تأويل آي القرآن((: البن جرير الطبري، مؤسسة - 57

الرسالة، ط1، 1420هـ.

))الجامع ألحكام القرآن((: للقرطبي، دار الكتب المصرية، ط2، - 58
1384هـ.

محمد - 59 بن  لسليمان  المنهج((:  شرح  على  البجيرمي  ))حاشية 
البجيرمي المصري الشافعي، مطبعة الحلبي، 1369هـ.

))حاشية السندي على سنن ابن ماجه((: لمحمد بن عبد الهادي - 60
السندي، دار الجيل.
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الهادي - 61 عبد  بن  لمحمد  النسائي((:  سنن  على  السندي  ))حاشية 
السندي،  دار المعرفة، ط5، 1420هـ.

الدقائق((: ألحمد - 62 الحقائق شرح كنز  تبيين  الشلبي مع  ))حاشية 
ابن يونس الشلبي، المطبعة الكبرى األميرية، ط1، 1313هـ.

بن - 63 لعلي  الرباني((:  الطالب  كفاية  شرح  على  العدوي  ))حاشية 
أحمد الصعيدي العدوي، دار الفكر، 1412هـ.

األبصار((: - 64 تنوير  شرح  المختار  الدر  على  المحتار  رد  ))حاشية 
لمحمد أمين بن عابدين، دار الفكر، 1421هـ.

بن - 65 ألحمد  اإليضاح((:  نور  شرح  الفالح  مراقي  على  ))حاشية 
محمد الطحطاوي، المطبعة الكبرى األميرية، 1318هـ.

وأحمد - 66 القليوبي  سالمة  ألحمد  وعميرة((:  قليوبي  ))حاشيتا 
البرلسي عميرة، دار الفكر، 1415هـ.

))الخالفيات((: ألبي بكر البيهقي، دار الصميعي، ط1�- 67

الكتب - 68 دار  للشوكاني،  البهية((:  الدرر  شرح  المضية  ))الدراري 
العلمية، ط1، 1407هـ.

))درر الحكام شرح غرر األحكام((: لحمد بن فرامرز بن علي، - 69
دار إحياء الكتب.

))دفع المالمة في استخراج أحكام العمامة((: البن عبد الهادي، - 70
دار الوطن، ط1، 1415هـ.

اإلرادات(((: - 71 منتهى  )شرح  المنتهى  لشرح  النهى  أولي  ))دقائق 
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للبهوتي، عالم الكتب، 1996م.

))الذخيرة((: للقرافي، دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1994م.- 72

))رسالة الحجاب((: للعثيمين، دار طيبة.- 73

المثاني((: - 74 والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  المعاني  ))روح 
لشهاب الدين األلوسي، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ. 

))روضة الطالبين وعمدة المفتين((: للنووي، المكتب اإلسالمي، - 75
1405هـ.

))زاد المعاد في هدي خير العباد((: البن القيم، مؤسسة الرسالة، - 76
مكتبة المنار اإلسالمية، ط27، 1415هـ.

))الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي((: لألزهري الهروي، دار الطالئع.- 77

))سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام((: للصنعاني، - 78
مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ط4، 1379هـ.

))سنن ابن ماجه((: ألبي عبد الله ابن ماجه، دار إحياء الكتب العربية.- 79

))سنن أبي داود((: ألبي داود سليمان بن األشعث، المكتبة العصرية.- 80

ومطبعة - 81 مكتبة  الترمذي،  عيسى  بن  لمحمد  الترمذي((:  ))سنن 
مصطفى البابي الحلبي ط2، 1395هـ.

الدارقطني، مؤسسة الرسالة، - 82 الدارقطني((: ألبي الحسن  ))سنن 
ط1، 1424هـ.

))سنن الدارمي ((: ألبي محمد الدارمي، دار المغني للنشر والتوزيع، - 83
ط1، 1412هـ.
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))السنن الصغرى للنسائي((: ألبي عبد الرحمن النسائي، مكتب - 84
المطبوعات اإلسالمية، ط2، 1406هـ.

))السنن الكبرى((: ألبي بكر البيهقي، دار الكتب العلمية، ط3، - 85
1424هـ.

))السنن الكبرى((: ألبي عبد الرحمن النسائي، مؤسسة الرسالة، - 86
ط1، 1421هـ.

المتدفق على حدائق األزهار((: للشوكاني، دار - 87 ))السيل الجرار 
ابن حزم، ط1�

))شرح اإللمام بأحاديث األحكام((: البن دقيق العيد، دار النوادر، - 88
ط2، 1430هـ.

الرباني - 89 ))الفتح  ومعه:  خليل((،  مختصر  على  الزرقاني  ))شرح 
فيما ذهل عنه الزرقاني((: لمحمد بن الحسن بن مسعود البناني، دار الكتب 

العلمية، ط1، 1422هـ.

مكتبة - 90 للزرقاني،  مالك((:  اإلمام  موطأ  على  الزرقاني  ))شرح 
الثقافة الدينية، ط1، 1424هـ.

))شرح الزركشي على مختصر الخرقي((: للزركشي، دار العبيكان، - 91
ط1، 1413هـ.

))شرح السنة((: للبغوي، المكتب اإلسالمي، ط1، 1390هـ.- 92

))شرح العمدة - كتاب الصالة((: البن تيمية، دار العاصمة، ط1، - 93
1418هـ.
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العبيكان، - 94 تيمية، مكتبة  الطهارة((: البن  العمدة - كتاب  ))شرح 
ط1، 1412هـ.

))الشرح الكبير((: البن قدامة المقدسي، دار الكتاب العربي.- 95

))الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي((: ألحمد الدردير، - 96
دار الفكر.

))شرح المشكاة((: للطيبي، مكتبة نزار الباز، ط1، 1417هـ.- 97

))شرح المصابيح((: لمحمد بن عز الدين المشهور بـ ابن الملك، - 98
إدارة الثقافة اإلسالمية، ط1، 1433هـ.

ابن - 99 دار  عثيمين،  البن  المستقنع((:  زاد  على  الممتع  ))الشرح 
الجوزي، ط1، 1423هـ.

ط1، - 100 العنان،  دار  عثيمين،  البن  الصالحين((:  رياض  ))شرح 
1423هـ.

))شرح زروق على متن الرسالة البن أبي زيد القيرواني((: لشهاب - 101
الدين الفاسي، المعروف بـ زروق، دار الكتب العلمية، ط1، 1427هـ.

))شرح سنن أبي داود((: للعينى، مكتبة الرشد، ط1، 1420هـ.- 102

ط2، - 103 الرشد،  مكتبة  بطال،  البن  البخارى((:  صحيح  ))شرح 
1423هـ.

ط1، - 104 اإلسالمية،  المكتبة  للعثيمين،  مسلم((:  صحيح  ))شرح 
1429هـ.
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ط1، - 105 السراج،  دار  للجصاص،  الطحاوي((:  مختصر  ))شرح 
1431هـ.

))شرح مختصر خليل((: للخرشي، دار الفكر.- 106

))شرح مشكل اآلثار((: ألبي جعفر الطحاوي، مؤسسة الرسالة، - 107
ط1، 1415هـ.

الكتب، - 108 عالم  الطحاوي،  جعفر  ألبي  اآلثار((:  معاني  ))شرح 
ط1، 1414هـ.

))شعب اإليمان((: ألبي بكر البيهقي، مكتبة الرشد، ط1، 1423هـ.- 109
))شمس العلوم((: لنشوان بن سعيد الحميرى، دار الفكر المعاصر، - 110

ط1، 1420هـ.
ط4، - 111 للماليين،  العلم  دار  للجوهري،  اللغة((:  في  ))الصحاح 

1407هـ.
))صحيح ابن خزيمة((: ألبي بكر بن خزيمة، المكتب اإلسالمي، - 112

ط3، 1424هـ.
))صحيح البخاري((: لمحمد بن إسماعيل البخاري، دار طوق - 113

النجاة، ط1، 1422هـ.
))صحيح مسلم((: ألبي الحسن مسلم بن الحجاج، دار إحياء - 114

التراث العربي.
الكتب - 115 دار  للعراقي،  التقريب((:  شرح  في  التثريب  ))طرح 

العلمية، 2000م.
))عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي((: البن العربي، دار - 116
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الكتب العلمية، ط1، 1418هـ.

الحديث، - 117 دار  المقدسي،  الدين  لبهاء  العمدة((:  شرح  ))العدة 
1424هـ.

للرافعي - 118 الكبير((:  بالشرح  المعروف  الوجيز  شرح  ))العزيز 
القزويني،  دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ.

للرافعي - 119 الكبير((:  بالشرح  المعروف  الوجيز  شرح  ))العزيز 
القزويني، دار الفكر.

))عمدة القاري((: للعينى، دار إحياء التراث العربي.- 120

))العناية شرح الهداية((: للبابرتي، دار الفكر.- 121

العظيم - 122 الحق  شرف  داود((:  أبي  سنن  شرح  المعبود  ))عون 
آبادي، دار الكتب العلمية، ط2، 1415هـ.

الحق - 123 شمس  لمحمد  داود((:  أبي  سنن  شرح  المعبود  ))عون 
العظيم آبادي، ط2، 1388هـ.

))غاية البيان شرح زبد ابن رسالن((: لشهاب الدين الرملي، دار - 124
المعرفة.

))غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب((: للسفاريني الحنبلي، - 125
مؤسسة قرطبة، ط2، 1414هـ.

األنصاري، - 126 لزكريا  الوردية((:  البهجة  شرح  في  البهية  ))الغرر 
المطبعة الميمنية.
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))غريب الحديث((: البن الجوزي، دار الكتب العلمية، ط1، - 127
1405هـ.

))غريب الحديث((: ألبي سليمان الخطابي، دار الفكر، 1402هـ.- 128

المعارف - 129 دائرة  مطبعة  سالم،  بن  للقاسم  الحديث((:  ))غريب 
العثمانية، ط1، 1384هـ.

))فتاوى أركان اإلسالم((: البن عثيمين، دار الثريا للنشر والتوزيع، - 130
ط1، 1424هـ.

ط1، - 131 العلمية،  الكتب  دار  تيمية،  البن  الكبرى((:  ))الفتاوى 
1408هـ.

))فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية((: دار العاصمة، ط1، - 132
1416هـ.

طبرية - 133 دار  العلماء،  من  لمجموعة  المسلمة((:  المرأة  ))فتاوى 
ط1، 1415هـ.

البلخي، - 134 الدين  نظام  برئاسة  للجنة علماء  الهندية((:  ))الفتاوى 
دار الفكر، 1411هـ.

))فتاوى علماء البلد الحرام((: مجموعة من العلماء، الجريسي، - 135
ط1، 1420هـ.

))فتاوى نور على الدرب((: البن باز، الرئاسة العامة للبحوث - 136
العلمية واإلفتاء، ط1، 1429هـ.

))فتاوى نور على الدرب((: البن عثيمين، مؤسسة الشيخ محمد - 137
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ابن صالح العثيمين الخيرية، ط1، 1434هـ.

))فتح الباري بشرح صحيح البخاري((: البن حجر العسقالني، - 138
المكتبة السلفية، ط3، 1407هـ.

الحنبلي، - 139 رجب  البن  البخاري((:  صحيح  شرح  الباري  ))فتح 
دار ابن الجوزي، ط2، 1422هـ.

القنوجي، - 140 خان  لصديق  القرآن((:  مقاصد  في  البيان  ))فتح 
المكتبة العصرية للطباعة والنشر، 1412هـ.

))فتح القدير((: البن الهمام، دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ.- 141

))فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير((: - 142
للشوكاني، دار الفكر.

))الفروع((: البن مفلح، مؤسسة الرسالة، ط1، 1424هـ.- 143

))الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني((: للنفراوي،  - 144
مكتبة الثقافة الدينية.

المناوي، - 145 الدين  لزين  الصغير((:  الجامع  شرح  القدير  ))فيض 
المكتبة التجارية الكبرى، ط1، 1356هـ.

دار - 146 العربي،  البن  أنس((:  بن  مالك  موطأ  شرح  في  ))القبس 
الغرب اإلسالمي، ط1، 1992م.

قرارات وتوصيات مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر - 147
اإلسالمي.

))القواعد النورانية((: البن تيمية، دار ابن الجوزي، ط1، 1422هـ.- 148
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دار - 149 المقدسي،  قدامة  البن  أحمد((:  اإلمام  فقه  في  ))الكافي 
الكتب العلمية، ط1، 1414هـ .

))الكافي في فقه أهل المدينة المالكي((: البن عبد  البر، مكتبة - 150
الرياض الحديثة، ط2، 1400هـ.

أبي - 151 بن  بكر  المصنف في األحاديث واآلثار((: ألبي  ))الكتاب 
شيبة، مكتبة الرشد، ط1، 1409هـ.

))كشاف القناع عن متن اإلقناع((: للبهوتي، دار الفكر، 1402هـ.- 152

للكوراني، - 153 البخاري((:  أحاديث  رياض  إلى  الجاري  ))الكوثر 
دار إحياء التراث العربي، ط1، 1429هـ.

))لسان العرب((: البن منظور، دار صادر.- 154

))لقاء الباب المفتوح((: البن عثيمين، دار الوطن، ط1، 1417هـ.- 155

الكتب - 156 دار  مفلح،  ابن  الدين  لبرهان  المقنع((:  ))المبدع شرح 
العلمية، ط1، 1418هـ.

))المبدع شرح المقنع((: البن مفلح، دار عالم الكتب، 1423هـ.- 157

))المبسوط((: للسرخسي، دار الفكر، ط1، 1421هـ.- 158

))متن الرسالة((: ألبي محمد ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر.- 159

))مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي - 160
بجدة((: تصدر عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة.

دار - 161 زاده،  لشيخي  األبحر((:  ملتقى  شرح  في  األنهر  ))مجمع 
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الكتب العلمية، 1419هـ.
األخبار((: - 162 ولطائف  التنزيل  غرائب  في  األنوار  بحار  ))مجمع 

للفتني الكجراتي، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ط3، 1387هـ.
ط3، - 163 فهد،  الملك  مجمع  تيمية،  البن  الفتاوى((:  ))مجموع 

1426هـ.
))المجموع شرح المهذب((: للنووي، دار الفكر.- 164
دار - 165 باز،  البن  باز((:  بن  العزيز  عبد  العالمة  فتاوى  ))مجموع 

القاسم للنشر.
))مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين((:  - 166

دار الوطن- دار الثريا، 1413هـ.
دار - 167 عثيمين،  البن  المسلمة((:  األسرة  تهم  أسئلة  ))مجموعة 

الوطن للنشر، ط1�
))محاسن التأويل((: لجمال الدين القاسمي، دار الكتب العلمية، - 168

ط1، 1418هـ.
))المحكم والمحيط األعظم((: البن ِسيَده، دار الكتب العلمية - 169

ط1، 1421هـ.
))المحلى باآلثار((: البن حزم الظاهري، دار الفكر.- 170
171 - - العصرية  المكتبة  الرازي،  الدين  لزين  الصحاح((:  ))مختار 

الدار النموذجية، ط5، 1420هـ.
ط1، - 172 العلمية،  الكتب  دار  للقدوري،  القدوري((:  ))مختصر 

1418هـ.
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))المخصص((: البن سيده، دار إحياء التراث العربي، ط1، 1417هـ.- 173

))المدخل((: البن الحاج، دار التراث.- 174

))المدونة الكبرى((: لسحنون، دار الكتب العلمية.- 175
))مراتب اإلجماع((: البن حزم الظاهري، دار الكتب العلمية.- 176
سلطان - 177 بن  لعلي  المصابيح((:  مشكاة  شرح  المفاتيح  ))مرقاة 

القاري، إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء - الجامعة السلفية، ط3، 
1404هـ.

الغرب - 178 دار  العربي،  البن  مالك((:  موطأ  شرح  في  ))المسالك 
اإلسالمي، ط1، 1428هـ.

))مسائل اإلمام ابن باز((: جمع وتعليق أبي محمد عبد الله بن - 179
مانع، دار التدمرية، ط1، 1428هـ .

دار - 180 النيسابوري،  للحاكم  الصحيحين((:  على  ))المستدرك 
الكتب العلمية، ط1، 1411هـ.

))مسند أبي يعلى((: ألبي يعلى الموصلي، دار المأمون للتراث، - 181
ط1، 1404هـ.

))مسند اإلمام أحمد بن حنبل((: ألبي عبد الله أحمد بن حنبل، - 182
مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ.

))مسند البزار - البحر الزخار((: ألبي بكر البزار، مكتبة العلوم - 183
والحكم، ط1�

))مشارق األنوار على صحاح اآلثار((: للقاضي عياض، المكتبة - 184
العتيقة ودار التراث.
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))مصابيح الجامع((: للدماميني، دار النوادر، ط1، 1430هـ.- 185
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126 �������������������������� الفرع األول: ُحكُم َحلِق اللِّحيِة 

129 ���������������������� الفرع الثاني: حكُم األخِذ ِمن اللحيِة

133 ������������������������ ارِب  المطلب الثالث: ُحكُم قصِّ الشَّ

اِرب إذا نبتا في وجِه  المطلب الرابع: إزالُة َشعِر اللِّحيِة والشَّ
135 ������������������������������������������������������� المرأِة

المبحث الثالث: إزالُة َشعِر سائِِر الجَسِد ������������������������ 135

137 ..................... قُة بالوجِه واليديِن الفصُل الثالُث: الزينُة المتَعلِّ

137 �������������������������� قُة بالوجِه ينُة المتعلِّ المبحث األول: الزِّ

المطلب األول: َمساحيُق الوجِه )المكياج(������������������� 137

138 ������������������������ ينِة  المطلب الثاني: اكتحاُل المرأِة للزِّ

139 ������ ُة موُش الصناعيَّ نُة والرُّ المطلب الثالث: الَعَدساُت الُمَلوَّ

139 ��������������������������� نُة الفرع األول: الَعَدساُت الُمَلوَّ
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140 �������������������������� ُة  ناعيَّ موُش الصِّ الفرع الثاني: الرُّ

المطلب الرابع: َوضُع الخاِل الُمصَطَنع بالَقلِم���������������� 141

141 ��������������������������� المطلب الخامس: تبييُض األسناِن

قُة بالَيديِن�������������������������� 142 ينُة الُمتَعلِّ المبحث الثاني: الزِّ

142 ������������������������� المطلب األول: ُحكُم إطالِة األْظفاِر 

143 �������������������� المطلب الثاني: ِطالُء األظفاِر )المناكير( 

145 .......................... يِب ُن بالِخضاِب والطِّ الفصُل الرابُع: التَزيُّ

ُن بالِخضاِب������������������������������� 145 المبحث األول: التزيُّ

واِد ���������������������� 145 عِر بالسَّ المطلب األول: ِخضاُب الشَّ

147 ����������������������� واِد المطلب الثاني: الِخضاُب بَغيِر السَّ

148 ������������� ى )الميش(  فرع: َصبُغ المرأِة َشْعَرها بما ُيسمَّ

عِر �������������������� 149 المطلب الثالث: الِخضاُب في َغيِر الشَّ

149 �������������� عِر للنِّساِء الفرع األول: الِخضاُب في غيِر الشَّ

جاِل������������� 149 عِر للرِّ الفرع الثاني: الِخضاُب في َغيِر الشَّ

جاِل والنِّساِء ������������������������ 151 ُب للرِّ المبحث الثاني: التطيُّ

153 ................................... ُن بالُحِليِّ الفصُل الخامُس: التزيُّ

ة������������������������ 153 َهب والِفضَّ ي بالذَّ المبحث األول: التَحلِّ

ة����������������� 153 َهب والِفضَّ ُن المرأِة بالذَّ المطلب األول: تزيُّ
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156 ������������������������� ِة للنِّساء َهِب والِفضَّ فرع: نِعاُل الذَّ

157 ���������������� ِة َهِب والِفضَّ ُجِل بالذَّ ُن الرَّ المطلب الثاني: تزيُّ

157 �������� َهَب والتزيِن به ُجِل الذَّ الفرع األول: ُحكُم ُلبِس الرَّ

157 �������� َهِب ُجِل لُحِليِّ الذَّ المسألة األولى: استعماُل الرَّ

159 � ابَِع لَغيِره َهَب الَيسيَر التَّ ُجِل الذَّ المسألة الثانية: ُلبُس الرَّ

160 �������� َهب نِّ ِمن الذَّ المسألة الثالثة: اتِّخاُذ األنِف والسِّ

َهِب���� 161 ُجِل للَمطليِّ بالذَّ المسألة الرابعة: ُحكُم ُلبِس الرَّ

َة والتزيِن بها��������� 163 ُجِل الِفضَّ الفرع الثاني: ُحكُم ُلبِس الرَّ

165 ��������������������� َهِب بياِن بالذَّ الفرع الثالث: َتزييُن الصِّ

167 ����������������������������������� المبحث الثاني: ُلبُس الخاَتِم 

َهِب������������������������������ 167 ُم بالذَّ المطلب األول: التختُّ

167 ������������������������������� َهب  الفرع األول: خاَتُم الذَّ

169 ������������ َهِب الفرع الثاني: الخاَتُم الذي يدُخُله َيسيُر الذَّ

170 ������������������������������ ِة  ُم بالِفضَّ المطلب الثاني: التَختُّ

172 ���������������������������� ُم بالحديِد  المطلب الثالث: التَختُّ

المطلب الرابع: َنقُش الخاَتِم��������������������������������� 173

174 ���������� جاِل وضوابُِطه  ِم للرِّ المطلب الخامس: آداُب التَختُّ

174 �������������������������������� الفرع األول: عَدُد الَخواتِم
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174 �������������������������������� الفرع الثاني: َفصُّ الخاَتِم 

174 ���������������� ِة المسألة األولى: َفصُّ الخاَتِم ِمن الِفضَّ

175 ������������� ِة المسألة الثانية: َفصُّ الخاَتِم ِمن َغيِر الِفضَّ

176 ������������ المسألة الثالثة: َموِضُع َفصِّ الخاَتِم ِمن الَيِد

177 ����������������� الفرع الثالث: َموِضُع الخاَتِم ِمن األصابِِع

177 ����� المسألة األولى: َموِضُع الخاَتِم ِمن األصابِِع للنِّساِء

177 ���� جاِل  المسألة الثانية: موِضُع الخاَتِم ِمن األصابِِع للرِّ

180 ����������������� ُم في الَيميِن أو الَيساِر  الفرع الرابع: التختُّ

182 ������������������������ اعِة وموضُعها المبحث الثالث: ُلبُس السَّ

182 ��������������������� ُن بها اعِة والتَزيُّ المطلب األول: ُلبُس السَّ

182 ����������������������� اعِة في الَيد المطلب الثاني: موضُع السَّ

183 ����������� ي بالجواِهِر واألْحجاِر الكريمِة المبحث الرابع: التَحلِّ

183 ��� ي المرأِة بالجواِهِر واألحجاِر الكريمِة المطلب األول: تَحلِّ

الكريمِة  بالجواِهِر واألحجاِر  الرُجِل  ُم  تَختُّ الثاني:  المطلب 
يه بها��������������������������������������������������� 184 وتَحلِّ

ُم بالجواِهِر واألحجاِر الكريمِة��������� 184 الفرع األول: التَختُّ

ي بالجواِهِر واألحجاِر الكريمِة �������� 184 الفرع الثاني: التَّحلِّ
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المبحث الخامس: ُلبُس ُحِليٍّ على هيئِة َحيواٍن أو فيه ُصورٌة لذواِت 
186 �������������������������������������������������������� األرواِح

ِة.... 189 ِة والتَّجميليَّ ِة العالجيَّ ادُس: ُحكُم الَعَمليَّاِت الِجراحيَّ الفصُل السَّ

189 ���� ُة للِعالِج أو إزالِة الُعيوِب المبحث األول: العمليَّاُت الِجراحيَّ

191 ������������������ ُة ُة التَّجميليَّ المبحث الثاني: العمليَّاُت الِجراحيَّ

ُة التي ليس فيها  ُة التَّجميليَّ المطلب األول: الَعَمليَّاُت الِجراحيَّ
191 ��������������������������������������������� تغييٌر لَخلِق اللِه 

191 ����������������������� ينِة الفرع األول: َثقُب أُذِن البِنِت للزِّ

193 ��������������������� ماُم في األْنِف للَمرأِة الفرع الثاني: الزِّ

فيها  التي  ُة  التَّجميليَّ ُة  الِجراحيَّ الَعَمليَّاُت  الثاني:  المطلب 
193 ���������������������������������������������� تغييٌر لَِخلِق اللِه

199 ...................................... الفصُل السابُع: َتزييُن الُبيوِت

دِة لَذواِت األرواِح  َوِر الُمَجسِّ المبحث األول: َتزييُن الُبيوِت بالصُّ
199 ������������������������������������������������������ )التماثيل(

200 �� دِة لَذواِت األرواِح َوِر غيِر الُمَجسِّ المبحث الثاني: تزييُن الُبيوِت بالصُّ

المبحث الثالث: َتزييُن الُبيوِت بُصَوِر َغيِر َذواِت األرواِح�������� 201

المبحث الرابع: َفرُش األرِض بما َيشَتِمُل على ُصَوِر َذواِت األرواِح�� 202

203 �� المبحث الخامس: َتزييُن الُجدراِن بِكتابِة آياٍت ِمن الُقرآِن الكريِم

205 ���������������� ِة َهِب والِفضَّ المبحث السادس: َتزييُن األبنيِة بالذَّ
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