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الرقابة الصحية على المشاغل النسائية في المملكة العربية السعودية
بدرية بنت سعود البشر
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)هـ1439/09/14  وقبل للنشر يف، هـ1439/07/03 (قدم للنشر يف
 وفاقـت النسـاء الرجـال يف ذلك نظـرا لطبيعتهـن وما جبلـن عليه من، أودع اهلل سـبحانه وتعـاىل يف النفـس البرشيـة حـب التجمـل والزينـة:ملخـص البحـث
 وأنشـئت املشـاغل، وهلـذه الرغبة والبحث احلثيـث أصبحت التجـارة يف التجميل رابحة وتنافس املسـتثمرون يف هذا املجال.حـب للتزيـن والبحـث عـن مظانه
 وبالـغ بعض املسـتثمرين يف جلب وسـائل الزينة حتـى أدخلوا أمور ًا ليسـت،النسـائية التـي تقـدم أحـدث مـا توصل إليـه املهتمون هبـذا املجال من أمـور الزينة
.مـن اختصـاص املشـاغل فأدخلـوا أجهـزة الليزر وتنظيـف البرشة ومعاجلـات طبية التـي هي مـن اختصاص املراكـز الصحية
، إضافة إىل ذلـك اهتمت باجلانـب التوعوي والتثقيفـي للمجتمع.هلـذا كثفـت الدولـة الرقابة عىل هـذه اجلهات وأدرجـت قوائم املخالفـات وأقرت العقوبـات
.فأصـدرت عـددا من اإلعالنات عـن منتجات جتميل تشـكل رضرا على الناس
. والتعرف عىل اجلهود التي تقوم هبا الدولة للتصدي هلا،وقد جاء هذا البحث مسه ًام يف تتبع املخالفات التي تقع يف املشاغل النسائية
. املشاغل النسائية، الرقابة:كلامت مفتاحية
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Abstract: Allah has endowed the human soul with the love of beauty and makeup, and this kind of love is more evident in women than in
men because of their nature and their interest in beauty. As a result of this strong desire and active quest for beauty, cosmetic business became
profitable and many investors have competed in this field. In addition, many women’s beauty shops were established to offer the state-of-the-art
cosmetic products manufactured by experts in this field. The importing of beauty products have been exaggerated by some investors as they
introduced things that do not fall within their specialties such as laser and skin-care devices as well as medical treatments which lie within the
scope of healthcare centers. Thus, the government has worked intensively to monitor women’s beauty shops, and issued a list of requirements to
operate these shops and established penalties if violated. Moreover, the government worked on raising awareness and educating the community
by announcing several warnings of non-compliant cosmetic products which are harmful to people. This research aims to track the violations at
women’s beauty shops and investigate the efforts exerted by the government to prevent them.
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احلمــدهلل والصــاة والســام عــى رســول اهلل

واالحــرام كــا تســتملحون الشــامة ّ
لئــا حتتقــروا

فطــر اهلل ســبحانه وتعــاىل النفــس البرشيــة عــى

والضــال ،فينــدب تنظيــف نحــو الثــوب والعاممــة

يف أعــن العــوام والكفــار فيزدريكــم أهــل اجلهــل

ومــن اهتــدى هبديــه واقتفــى أثــره ،وبعــد:

والبــدن وحتســينها لكــن بــا مبالغــة وال مباهــاة وال

حــب التجمــل والظهــور بأحســن حــال ،فهــي

إعجاب(املنــاوي1356 ،هـــ ،ج ،2:ص.)555:

تبحــث دائــا عــن اجلــال والزينــة وترتــاح لــه وتأنــس

واملــرأة بطبيعتهــا تفــوق الرجــل يف حــب الزينــة

بــه ؛ لــذا كان اهتــام الرشيعــة اإلســامية هبــذا

واجلــال والــرف والظهــور باملظهــر احلســن؛ لــذا

اجلانــب وعنايتهــا بــه مراعــاة هلــذه الغريــزة .وألن اهلل

رخــص هلــا يف أمــور مــن الزينــة أكثــر مــن الرجــل،

ســبحانه وتعــاىل مجيــل حيــب اجلــال فقــد أمــر عبــاده
بالتجمــل وأخــذ الزينــةَ { :يــا َبنِــي آ َد َم ُخـ ُ
ـم
ـذوا ِزي َنت َُكـ ْ

فهــي يف ســعي دائــم إىل حتصيــل املزيــد منهــا والتعرف

ـج ٍد َو ُك ُلــوا َو ْ َ
ـد ُك ِّل َم ْسـ ِ
ِعنـ َ
اش ُبــوا َو َل ُت ْ ِ
س ُفــوا ۚ إِ َّنـ ُه َل
ُِ
ــب ْ ُال ْ ِ
س ِف َــن} (األعــراف.)31 :
ي ُّ

عــى مســتجداهتا أينــا كانــت ومــن مجيــع املصــادر.

واهلل رحيــم بعبــاده ،ومــن رمحتــه منــع مــا يرضهــم

ويؤذهيــم ،فلــم يأمرهــم إال بــا ينفعهــم ومل ينههــم

عــن عبــد اهلل بــن مســعود ريض اهلل عنــه قــال:
ُ
يدخــل
قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم« :ال
ُ
ذر ٍة مــن ِكــر» .قــال
اجل َّن َــة َمــن كان يف قلبِــه
مثقــال َّ

إال عــن مايرضهــم ،والعاقــل البصــر مــن يعــي هــذا
ويلتــزم بــه ويوفــق إىل متابعتــه ،ويكــون لديــه مــن

الرجـ َ
رجـ ٌ
ـب أن يكـ َ
ـلَّ :
ـون ثو ُبــه حسـنًا ونع ُلــه
ـل حيـ ُّ
إن َّ
حســن ًة .قــال صــى اهلل عليــه وســلم « :إِ َّن َ
ج ٌ
اهلل َ ِ
يــل

الوعــي واإلدراك ماحيفــظ بــه نفســه ويدفــع عنهــا

األذى.

ــر ْ َ
ــب ْ َ
الــقِّ َو َغ ْم ُ
ُِ
ــط ال َّن ِ
ــاس»
ي ُّ
ــرَ :ب َط ُ
ال َــا َل ،ا ْل ِك ْبـ ُ
(مســلم ،ص ،55:رقــم احلديــث .)91

وتلبيــة هلــذه الرغبــة الغريزيــة ظهــرت لدينــا
املاشــطات قديــ ًا و مايســمى باملشــاغل النســائية أو

الصالونــات التجميليــة حديث ـ ًا ،والتــي تعنــى باملــرأة

وروى أبــو الــدرداء ريض اهلل عنــه عــن النبــي صىل
ـم َق ِ
ـون َعـ َ
اد ُمـ َ
ـى إِ ْخ َوانِ ُك ْم
اهلل عليــه وســلم قــال « :إِ َّن ُكـ ْ
ــكم َ َ
ــم َح َّتــى
َف َأ ْص ِل ُحــوا لِ َب َ
،وأ ْص ِل ُحوا ِر َحا َل ُك ْ
اس ُ ْ
ــاس ،إِ َّن َّ َ
الل ال ُ ِ
ي ُّــب ا ْل ُف ْح َ
َت ُكو ُنــوا َشــا َم ًة ِف ال َّن ِ
ــش
َوال َّت َف ُّح َ
ش»(املستـــــــدرك ،ج ،4:ص،203:رقــم

وتلبــي احتياجاهتــا التجميليــة عــى اختالفهــا .وتزايــد

هتافــت النســاء عليهــا رغبــة يف احلصــول عــى أمجــل

صــور التزيــن ،والتعــرف عــى أحــدث صيحــات

املوضــة يف جمــال التجميــل.

 oأمهية املوضوع وسبب اختياره:

احلديث،7371وقـــــال صحيـــح اإلســناد).قال
املناوي:واملراد:كونــوا يف أصلــح ِز ِّي وأحســن هيئــة

انتــرت املشــاغل النســائية بكثــرة حتــى إنــه يكون

يف الشــارع الواحــد اثنــان أو أكثــر  ،كل منهــا يتســابق

حتــى تظهــروا يف النــاس فريونكــم بالتوقــر واإلكــرام
4
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متارســها املشــاغل النســائية وبياهنــا.
 2الوقــوف عــى اجلهــات التــي تتــوىل أمــرالرقابــة عــى املشــاغل النســائية يف اململكــة العربيــة
الســعودية  ،واإلجــراءات التــي تتبعهــا لضبــط هــذه
املخالفــات ومعاقبــة أصحاهبــا.

وتلبيــة احتياجاهتــن مــن التزيــن والتجمــل  .كــا
حرصــت عــى تقديــم كل ماهــو جديــد يف عــامل اجلامل

مــن مســتحرضات وأجهــزة ؛ فوفــرت املســتحرضات
املســتوردة عــى اختــاف أنواعهــا ،وجتــاوزت حتــى

o
.1

صنعــت خلطــات وكريــات معــدة مــن قبــل عامالهتا

ممــا هــو مــرح اســتخدامه وماهــو غــر املــرح.

ولكــون هــذه الصالونــات تتعامــل مــع نواحــي
صحيــة وأمــور طبيــة لــذا كان لزامــ ًا عــى اجلهــات

.2

املســؤولة أن تضــع هلــا رشوطــا وضوابــط حتــى ال
تــر مرتاداهتــا والتنــر أوبئــة وأمراض ـ ًا أو تقــع يف

.3

أخطــاء صحيــة تؤثــر عــى املــرأة وقــد يكــون بعضهــا
مزمنــ ًا.

.4

وعــى الرغــم مــن الرقابــة املفروضــة عليهــا

أهداف البحث:
1بيــان مرشوعيــة عمــل املــرأة يف التزيــن
النســائي.
2التعــرف عــى ضوابــط االجتــار يف تزيــن
النســاء.
3بيــان مرشوعيــة الرقابــة عــى التزيــن
ا لنســا ئي .
4التعــرف عــى جهــود اململكــة العربيــة
الســعوديةيفالرقابــةعــىالتزيــنالنســائي.

 oتساؤالت البحث:

واملتابعــة الدائمــة هلــا ،إال أن بعــض هــذه الصالونــات

1 .1مــا مرشوعيــة عمــل املــرأة يف التزيــن

التجميليــة الزالــت بيئــة خصبــة النتقــال األمــراض

ا لنســا ئي ؟

واألوبئــة ،إضافــة إىل تراجــع مســتويات النظافــة

2 .2ما ضوابط االجتار يف تزيني النساء؟

يف كثــر منهــا إىل أدنــى املســتويات ،ممايشــكل بيئــة

3 .3ما مرشوعية الرقابة عىل التزيني النسائي؟

خطــرة ملرتاداهتــا والــايت يفــدن إليهــا بالعــرات

4 .4مــا اجلهــود التــي تبذهلــا اململكــة العربيــة

بصفــة يوميــة.

الســعودية يف الرقابــة عــى املشــاغل

لــذا كان هــذا البحــث يف الرقابــة عــى هــذه
املشــاغل يف اململكــة العربيــة الســعودية إســهام ًا مــن

ا لنسا ئيــــــة ؟

 oمنهج البحث:

الباحثــة يف تتبــع هــذه املخالفــات والوقــوف عــى

يقــوم هــذا البحــث عــى املنهــج االســتقرائي

اجلهــات املعنيــة هبــا وجهودهــم يف هــذا املجــال.

الناقــص وهــو :مايقــوم عــى االكتفــاء ببعــض

فكان من أسباب اختيار املوضوع:

جزئيــات املســألة ،وإجــراء الدراســة عليهــا ،بالتتبــع

 - 1التعــرف عــى املخالفــات الصحيــة التــي

ملــا يعــرض هلــا ،واالســتعانة باملالحظــة يف هــذه
5
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اجلزئيــات املختــارة ،وذلــك إلصــدار أحــكام عامــة

املبحث األول

الدراســة( .الربيعــة1433 ،هـــ ،ج ،1:ص.)179:

كانــت النســاء منــذ القــدم يســتعن بنســاء يمتهــن

بعــد البحــث والتقــي مل أجــد ســوى بحثــ ًا
ميدانيــ ًا لنيــل درجــة املاجســتري مــن جامعــة اإلمــام

اهلل عنــه يف قصــة ماشــطة بنــت فرعــون ممــا يــدل

مرشوعية عمل املرأة يف التزيني النسائي

تشــمل مجيــع جزئيــات املســألة التــي مل تدخــل حتــت
 oالدراسات السابقة:

هــذه املهنــة كــا ورد يف حديــث ال ْب ِ
ــن َع َّب ٍ
ــاس ريض

عــى وجــود املاشــطة منــذ القــدم وقبــل عــر نبــوة
حممــد صــى اهلل عليــه وســلم ،قــال ابــن عبــاس ريض
ــول َّ
اهلل عنــهَ :ق َ
ــال َر ُس ُ
اللِ صــى اهلل عليــه وســلم:
ــت ال َّل ْي َل ُ
ــت َع َ َّ
ــة ا َّلتِــي ُأ ْ ِ
ــي
س َي ِب ِف َيهــا َ ،أ َت ْ
( َلَّــا َكا َن ْ

حممــد بــن ســعود اإلســامية بعنــوان( االحتســاب

عــى خمالفــات املشــاغل النســائية) لفاطمــة عبدالرحيم
الزهــراين (1437/1436هـــ)؛ حتدثــت فيــه الباحثــة

ـل َ ،مــا َهـ ِ
بيـ ُ
ـت َ :يــا ِ
الرائِ َحـ ُ
ج ْ ِ
ـة
َرائِ َحـ ٌـة َط ِّي َبـ ٌـة َ ،ف ُق ْلـ ُ
ـذ ِه َّ
ــط ِة ا ْبن ِ
ــة َم ِ
ــال َ :ه ِ
الط ِّي َب ُــة؟ َف َق َ
اش َ
َّ
ــذ ِه َرائِ َح ُ
ــو َن
َــة ِف ْر َع ْ
ــت َ :و َمــا َش ْ
َو َأ ْو ِ
ــأ ُ َنا ؟ َق َ
الد َهــا َ ،ق َ
ــال َ :ب ْينَــا
ــال ُ :ق ْل ُ
ــي ُ َت ِّش ُ
ــو ٍم  ،إِ ْذ َســ َق َط ْت
ــو َن َذ َ
ات َي ْ
ــط ا ْبنَــ َة ِف ْر َع ْ
ِه َ
ـم َّ
ْ
ـت َ َلــا
اللِ َ ،ف َقا َلـ ْ
ـن َيدَ ْ َيــا َ ،ف َقا َلـ ْ
ـت  :بِ ْسـ ِ
الِــدْ َرى ِمـ ْ
ا ْبن ُ
ــن َر ِّب َو َر ُّب
ــو َن: َأ ِب ؟ َقا َل ْ
ــت  :ال َ ،و َل ِك ْ
َــة ِف ْر َع ْ
ـك َّ ُ
َأبِيـ ِ
الل...إىل آخــر احلديــث) (املســند ج ،5:ص30:

عــن أنــواع املخالفــات الرشعيــة التــي تقــع يف
املشــاغل وحكمهــا وكيفيــه االحتســاب عليها.وقــد

ذكــرت بعــض املخالفــات الصحيــة ضمــن األنــواع.

أمــا هــذا البحــث فريكــز عــى املخالفــات الصحيــة
مفصلــة ،واجلهــات التــي تراقــب عليهــا وإجــراءات

الرقابــة.

 oخطة البحث:

رقــم احلديــث ،2821وقــال األرنــؤوط :إســناده

املبحــث األول :مرشوعيــة عمــل املــرأة يف التزيــن

حســن ).

املبحث الثاين :ضوابط االجتار يف تزيني النساء.

يســتعن بمــن جتملهــن وتعتنــي هبــن وتضــع هلــن

ويف عــر النبــوة املحمديــة أيضــا كانــت النســاء

النســائي.

املبحــث الثالــث :مرشوعيــة الرقابــة عــى التزيــن

اخلضــاب وأنــواع الزينــة املباحــة يف الوجــه والشــعر،

املبحــث الرابــع :جهــات وإجــراءات الرقابــة عــى

(املشــاطة أو املاشــطة)  ،وكانــت أمهــات املؤمنــن

خامتة

ومســمع مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم

الســيام يف ليلــة زفافهــن ،وكانــت تدعــى قديــا

النســائي.

مثلهــن مثــل بقيــة النســاء يف ذلــك عــى مــرأى

املشــاغل النســائية يف اململكــة العربيــة الســعودية.

ومل يــرد عنــه أنــه هناهــن أو منعهــن منــه ،ممــا يؤكــد

فهارس.
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26-3

ج ،9:ص.)208:

ويف روايــة عــن أم املؤمنــن أم ســلمة رىض اهلل عنها

وممــا يــدل عــى ذلــك مــا ورد يف قصــة أم املؤمنني

ـاس يذكــرون احلـ َ
ـوض ،ومل
قالــت :كنـ ُ
ـت أســمع النـ َ
أســمع ذلــك مــن رسـ ِ
ـول اهللِ صــى اهلل عليــه وســلم.

عائشــة رىض اهلل عنهــا ،قالــت« :تزوجنــي النبــي صىل
اهلل عليــه وســلم لســت ســنني ،فقدمنــا املدينــة ،فنزلنــا

واجلاريــة ُت ِّش ُ
ُ
ــطني.
فلــا كان يو ًمــا مــن ذلــك،
ـمعت رسـ َ
ـول اهللِ صــى اهلل عليه وســلم يقول«:أهيا
فسـ ُ

يف بنــي احلــارث بــن خــزرج ،فوعكــت فتمــزق

شــعري فــوىف مجيمــة (فتمــزق شــعري بالــزاي أي

ـة اسـ ِ
ـت للجاريـ ِ
ـتأخري عنِّي.قالــت :إنــا
الناس»فقلـ ُ
ُ
َ
فقلــت :إين مــن
يــدع النســا َء.
الرجــال ومل
دعــا
ُ
ُ

تقطــع ،فــوىف أي كثــر «مجيمــة» جمتمــع شــعر الناصيــة
(ابــن حجــر1407 ،هـــ ،ج ،6:ص ،)265:فأتتنــي

ـاس .فقــال رسـ ُ
النـ ِ
ـول اهللِ صــى اهلل عليــه وســلم« :إين
ـر ٌط عــى احلـ ِ
ـوض .فإيــاي! ال يأتــنَّ أحدُ كــم
لكــم َفـ َ
ـذ ُّب عنــي كــا ُيـ َ
ف ُيـ َ
ر الضـ ُّ
ـم
ـذ ُّب البع ـ ُ
ـال .فأقــول فيـ َ

أم رومــان [أم عائشــة نفســها] ،وإين لفــي أرجوحــة،
ومعــي صواحــب يل ،فرصخــت يب فأتيتهــا ،ال أدري
مــا تريــد يب فأخــذت بيــدي حتــى أوقفتنــي عــى بــاب

هــذا ؟ فيقــال :إنــك ال تــدري مــا أحدثــوا بعــدَ ك.
فأقــول ُســح ًقا» .ويف روايـ ٍ
ـة :كانــت ُّأم ســلم َة حتـ ُ
ـدث؛

الــدار ،وإين ألهنــج حتــى ســكن بعــض نفــي ،ثــم
أخــذت شــيئ ًا مــن مــاء فمســحت بــه وجهــي ورأيس،

النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يقــول،
أهنــا ســمعت
َّ
ُ
عــى املنــ ِ
النــاس!» فقالــت
متتشــط «أهيــا
ر ،وهــي
ُ

ثــم أدخلتنــي الــدار ،فــإذا نســوة مــن األنصــار يف
البيــت ،فقلــن :عــى اخلــر والربكــة ،وعــى خــر

ملاشــطتِهاُ :ك ِّفــي رأيس ،بنحــوه( .مســلم ،ص،1087:

طائــر ،فأســلمتني إليهــن ،فأصلحــن مــن شــأين ،فلــم

رقــم احلديــث .)2295

يرعنــي إال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ضحــى،

فكــون أم املؤمنــن تســتعني بامشــطة والتتحــرج

فأســلمتني إليــه ،وأنــا يومئــذ بنــت تســع ســنني)

(البخــاري ،ج ،4:ص ،303:رقــم احلديــث.)3894

مــن أن تذكــر ذلــك فهــذا دليــل عــى جــواز األمــر،

(فأصلحــن مــن شــأين) تقصــد أهنــن نظفنهــا

والعنــه أنــه حــرم اختــاذ املاشــطات.

وأهنــا مل تســمع مــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم

فقــول أم املؤمنــن عائشــة رىض اهلل عنهــا

وعن شــهر بــن حوشب أن أســاء بنــت يزيــد بــن

ومشــطنها ومجلنهــا لليلــة زفافهــا إىل رســول اهلل صــى

الســكن  -إحــدى نســاء بني عبــد األشــهل  -دخل

اهلل عليــه وســلم ،وحديثهــا يــدل عــى أن هــذا أمــر

عليهــا يومــا فقربــت إليــه طعامــا فقــال :ال أشــتهيه.

متعــارف عليــه يف ذلــك الوقــت والتثريــب يف ذلــك.

فقالــت :إين قينت عائشة لرســول اهلل صــى اهلل عليــه

قــال النــووي رمحــه اهلل( :فيــه اســتحباب تنظيــف

وســلم  ،ثــم جئتــه فدعوتــه جللوهتــا  ،فجــاء ،فجلــس

العــروس وتزيينهــا لزوجهــا) (النــووي1392 ،هـــ،
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منهــا:

إىل جنبهــا( . ...اهليثمي1414،هـ،ج ،4:ص.)50:

وذكــر ابــن عبــاس أن أم رعلــة القشــرية وفــدت

مــاورد للشــيخ عبد العزيــز بــن بــاز رمحــه اهلل:

رســول اهلل إين امــرأة مقينــة أقــن النســاء وأزينهــن

للشــعر ،وجتميــل ،وصبــاغ ،وغــر ذلــك ،وأنــا

ٍ
قــص
إن زوجتــي تعمــل حالقــة للســيدات ،مــن

عــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فقالــت :يــا

بحاجــة هلــذا العمــل ،وهــي كذلــك؛ ألننــا يف حاجــة

ألزواجهــن فهــل هــو حــوب فأثبــط عنــه؟ فقــال

إىل يشء مــن املــال ،فهــل هــذا العمــل حــال ،أم

هلــا يــا أم رعلــة قينيهــن وزينيهــن إذا كســدن( ابــن

حــرام؟

حجر1415،هـــ،ج ،8:ص.)390:

وذكــر ابــن حجــر يف كتابــه اإلصابــة يف متييــز

فأجــاب :ال نعلــم فيــه بأســ ًا إذا كان املأخــوذ
جائــز ًا ،إذا مشــطتهن ،وكــدت رؤوســهن وأخــذت

تقــن النســاء بمكــة (أي تزينهــن) (ابــن حجــر،

عاميلهــا؛ للتحســن ال حــرج يف ذلــك ،ولكــن ال
جيــوز أن تأخــذ شــيئ ًا مــن املــرأة إال بــإذن الــزوج ،إذا

الصحابــة نقــا عــن األكلبــي أن بــرة بنــت صفــوان

الــيء الزائــد الــذي تــرى املــرأة أخــذه مــن أطــراف

ابــن نوفــل ابنــة عــم ورقــة بــن نوفــل كانــت ماشــطة
1415هـــ ،ج ،8:ص. )51:وأورد يف فتــح الباري أن

ابــن ســعد قــال عــن املــرأة التــي ُتــرع أهنــا ماشــطة

كان الــيء لــه أمهيــة ،فاملــرأة ليــس هلــا أن تأخــذ مــن
شــعرها إال وزوجهــا آذن ،إال إذا كان الــيء اخلفيف

خدجيــة –وهــي أم زفــر ســعرية األســدية(ابن

اليســر الــذي دعــت احلاجــة إىل أخــذه ،والغالــب أن

حجر1407هـــ،ج ، :10ص.)120:

وذكــر ابــن إســحاق :أن امــرأة يقــال هلــا أم

مثلــه ال يمنعــه الــزوج كاألطــراف اليســرة ،ومــا

العرائــس (ابــن كثــر1412 ،هـــ ،ج ،3:ص.)106:

تســنيع املشــط املعتــاد الــذي ليــس فيــه تشــبه

املــرأة يف جمــال تزيــن النســاء ،فقــد كانــت املاشــطات

عهــد النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ،فاملاشــطة التــي

أشــبه ذلــك فــا حــرج يف ذلــك ،وهكــذا مشــطهن،

غيــان مــوالة لــدوس ،كانــت متشــط النســاء وجتهــز

بالكافــرات ،مل يــزل املاشــطات يمشــطن للنســاء يف

فهــذه الروايــات تــدل عــى مرشوعيــة عمــل

تعــدل الــرأس وحتســنه ال حــرج يف ذلــك .موقــع

يف عهــد رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم وكــن

الشــيخ (http://www.binbaz.og.sa/noor/2190).

يزيــن أمهــات املؤمنــن ،ومل يــرد أنــه أنكــر عليهــن

وهلــذا كان لزامــا عــى مــن أرادت تزيــن غريهــا

ذلــك أو منعهــن منــه.

ويف عرصنــا احلــارض ومــع التوســع يف جمــال

أن تلتــزم بالضوابــط الرشعيــة حتــى التقــع يف

اســتفتاءات بخصــوص هــذا النــوع مــن العمــل

وتعــاىل ،فتقــع عليهــا العقوبــة الشــديدة وهــي الطــرد

املحظــور وترتكــب ماخيالــف أوامــر اهلل ســبحانه

التزيــن وتعــدد طرقــه ووســائله ؛ وردت عــدة
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الزينــة مل تكــن معروفــة ســابق ًا ،وهلــذا احتاجــت مــن

مــن رمحــة اهلل.

املبحث الثاين

تعمــل يف هــذا املجــال إىل االســتفتاء ومعرفــة رأي
الــرع خاصــة فيــا اســتجد منهــا حتريــ ًا للصــواب

ضوابط االجتار يف تزيني النساء

وااللتــزام بــرع اهلل جــل وعــا.

كانــت النســاء مــن عهــد النبــوة يمتهــن مهنــة

وقــد ورد مــن إحــدى الســائالت ســؤال عــن

املاشــطة ويتكســبن منهــا ،وقــد أقــر عملهــن رســول

حكــم متلــك وتأجــر واســتئجار صالونــات جتميــل

اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ،ومل يــرد أنــه هنرهــن وال

النســاء وحكــم العمــل فيهــا:

منعهــن حتــى عــن نســائه ممــا يــدل عــى جــوازه.

س :هــل جيــوز امتــاك الصالــون النســائي أو

ولكــن هــذا العمــل كغــره جيــب أن ال خيالطــه

العمــل فيــه؟.

مــا اليــريض اهلل تعــاىل واليتجــاوز فيــه حــدوده التــي

أجــاب الشــيخ حممــد بــن صالــح املنجــد – حفظــه

أقرهــا لعبــاده صيانــة هلــم .

اهلل  -عنــه بقولــه:

ورد عــن ابــن ســرين أنــه ســأله رجــل فقــال :إن

احلمــد هلل :صالونــات جتميــل النســاء ال ختلــو
-غالبــ ًا – مــن خمالفــات رشعيــة ،فــإذا خلــت مــن

أمــي كانــت متشــط النســاء ،أتــراين آكل مــن ماهلــا؟
فقــال :إن كانــت َت ِصـ ُ
ـل فــا (القرطبــي1384 ،هـــ،

تلــك املخالفــات :أبيــح متلكهــا ،وجــاز العمــل فيهــا،

ج ،5:ص( )394:أي إن كانــت تســتخدم الوصــل

ومــن تلــك املخالفــات:

لشــعر النســاء).

وذكــر عــن اإلمــام أمحــد أن ماشــطة ســألته

1 .1عمــل النمــص للحواجــب ،والوشــم يف

أفأحــج منــه ؟ قــال  :ال،وكــره كســبها(املرداوي،

2 .2اســتعامل مــواد جتميــل حتتــوي عــى مــواد

اجلســم ،والوصــل للشــعر بالباروكــة.

فقالــت :إين أصــل رأس املــرأة بقرامــل وأمشــطها

ضــارة بالبــدن.
كيميائيــة
َّ

ج ،1:ص.)127:

وكانــت املاشــطة إىل عهــد قريــب ليــس هلــا مــكان

تشــبه ًا بكافــرة ،أو
3 .3قــص الشــعر ،أو صبغــه،
ّ

عليهــن وتطــرق األبــواب بصفــة يوميــة تعــرض

4 .4اســتعامل األظافــر الصناعيــة ،والرمــوش

فاســقة.

خمصــص للعمــل بــل تذهــب للنســاء يف بيوهتــن ومتــر

املســتعارة.

خدماهتــا هلــن(رزوق 1994،م ،ص.)343:

ويف عرصنــا احلــارض كثــرت حمــال التجميــل

5 .5قيــام الرجــال بتجميــل النســاء! وهــذا منكــر

ـواع مــن
النســاء عــى خمتلــف أنواعهــا  ،وظهــرت أنـ ٌ

كــا وردت بعــض الفتــاوى لعلــاء اللجنــة الدائمة

شــنيع.

وتعــددت جماالهتــا وأنــواع الزينــة فيهــا ،وأقبلــت
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فيــا ســبق ِذكــره حيــث ســئل علــاء اللجنــة الدائمة:

متلكهــا ،وتأجريهــا ،واســتئجارها ،وحــرم العمــل

تذهــب بعــض النســاء إىل املشــاغل النســائية التــي

فيهــا ،واهلل أعلــم (موقــع اإلســام ســؤال وجــواب

بحلــق شــعر املــرأة غــر املرغــوب فيــه ،بــا يف ذلــك

كــا ورد ســؤال لفضيلــة الشــيخ ســامي بــن

يوجــد هبــا عاملــة كوافــر ،وتقــوم هــذه العاملــة

.)https://islamqa.info/ar/120891

شــعر العــورة املغلظــة! خصوصــا ليلــة زفافهــا ،كــا

عبدالعزيــز املاجــد عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة

اإلمــام يقــول :يــا فضيلــة الشــيخ أننــي أود أن أفتــح
مشــغ ً
ال للنســاء حيــث حيتــوي عــى مرسحــة للشــعر

تقــوم عاملــة الكوافــر بنمــص شــعر الوجــه ،ووصــل

شــعر الــرأس ملــن ترغــب يف ذلــك ،فــا حكــم الــرع

مزينــة (كوافــر) وخياطــة نســائية وســوف أحــر

يف هــذا العمــل ؟ وجهونــا ،وبينــوا لنــا احلكــم ،أثابكم

مســلامت .ســؤايل :هــل جيــوز أن أخــوض يف هــذا

اهلل.

املجــال مــن العمــل؟ وإذا مل أجــد عامــات مســلامت.

فأجابوا:

هــل جيــوز أن أحــر غــر مســلامت؟ وجزاكــم اهلل
خــر ًا.

النمــص وهــو :إزالــة شــعر احلواجــب ،والوصــل

وهــو :وصــل شــعر الــرأس بشــع ٍر آخــر ،كالمهــا

فأجاب:أمــا خــوض هــذا املجــال مــن العمــل

كبــرة مــن كبائــر الذنــوب ،لعــن النبــي صــى اهلل
عليــه وســلم مــن فعلتهــا ،أو فعلــت واحــد ًا منهــا،

فاألظهــر جــوازه برشوطــه ،ال ســيام مــن أهــل

الصــاح والغــرة عــى األعــراض وتعظيــم احلرمات.
ولعــل هــذه املشــاغل النســائية أن تكــون بديــ ً
ا

وال جيــوز كشــف العــورة إال للــزوج ،قــال تعــاىل:
ـى َأزْ َو ِ
ـم لِ ُف ُر ِ
ـون.إِ َّل َعـ َ ٰ
ـم َح ِاف ُظـ َ
ـم
(وا َّل ِذيـ َ
َ
اج ِهـ ْ
وج ِهـ ْ
ـن ُهـ ْ
َأ ْو َمــا َم َل َكـ ْ َ
ـر َم ُل ِ
ومـ َ
ن) (املؤمنون:
ـم َغـ ْ ُ
ـم َفإِ َّ ُنـ ْ
ـت أ ْي َم ُ ُنـ ْ

يغنــي الغافــات العفيفــات ،ويرصفهــن عــن ارتيــاد

النظــر إليــه ،إال ملــن أحلــه اهلل لــه ،أو عنــد الــرورة

وتعــدي حــدود اهلل ،وتعــن عــى ذلــك ،بــل وحتــض

املشــاغل األخــرى التــي تطــاوع عــى انتهــاك احلرمات

 ،)6-5ومــن حفــظ الفــرج :وجــوب ســره ،وحتريــم

عليــه وتغــري بــه ،حتــى أصبــح بعضهــا منبــت ســوء

للعــاج الــذي ال يمكــن إال بكشــفها مــن أجلــه.

ينفــذ مــن خاللــه الفســاد إىل نســاء املؤمنــن.

الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز ،الشــيخ عبــد العزيــز

عــى أن القــول بجــواز االجتــار يف هــذا املجــال

آل الشــيخ ،الشــيخ عبــد اهلل بــن غديــان ،الشــيخ

مــروط بــروط جيــب أن تتوافــر فيــه كــا يفيــده مــا

صالــح الفــوزان ،الشــيخ بكــر أبــو زيــد (فتــاوى

تقــدم.

اللجنــة1424 ،هـــ ،ج ،17:ص.)131:

الــرط األول :أن ُيراعــى يف تلــك املشــاغل حفــظ
العــورات واملنــع مــن كشــفها ،فض ـ ً
ا عــن مطاوعــة

فــإذا خلــت حمــات التجميــل مــن هــذه

ـرم
املخالفــات :جــاز متلكهــا ،والعمــل فيهــا ،وإال حـ ُ
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بدهنا(ويؤمــر النــاس بمنــع مــا أحدثتــه العامــة

الــرط الثــاين :أال يكــون مــن أعامهلــا مــا يفيض إىل

مــن جــاء العروســة عــى غــر ذي حمــرم

األســنان؛ حلديــث عبــد اهلل بــن مســعود رىض اهلل

2 .2أن ال يكــون يف عملهــا خمالفــة رشعيــة

منها)(ابــنعبدالــرؤوف1955،م،ص.)83:

تغيــر خلــق اهلل تعــاىل ،كالوشــم ،والنمــص ،وتفليــج

كالوصــل والنمــص ونحومهــا.

عنــه قــال« :لعــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم

3 .3أن اليكــون املســتخدم يف التجميــل مــواد ًا

واملتنمصــات
الواشــات واملستوشــات والنامصــات
ّ

حمرمــة كزيــت احلشــيش ودهــن اخلنزيــر

للحســن ،املغــرات خللــق اهلل»
واملتفلجــات ُ

(البخــاري ،ج ،6:ص ،69:رقــم احلديــث.)4886

ونحومهــا.

يفــي إىل تشــبه نســائنا بالكافــرات فيــا هــو مــن

رضر وال رضار).

4 .4أن اليكــون مرتتب ـ ًا عليــه إرضار باملــرأة فـــ(ال

الــرط الثالــث :أال يكــون يف أعامهلــا كذلــك مــا

شــعارهن وســيامهن أو التشــبه بالرجــال كاملبالغــة يف
قــص الشــعر ،ونحــو ذلــك.

الــرط الرابــع :أال تطــاوع النســاء عــى تفصيــل

ثيــاب ال تســر العــورة ،أو تكشــف مــا تقتــي

املبحث الثالث

مرشوعية الرقابة عىل التزيني النسائي

التجمــل غريــزة املــرأة منــذ األزل هلــذا أبــاح

املــروءة واحليــاء ســره ،ال ســيام وأن ذلــك ال خيلــو
غالبــ ًا مــن التشــبه بالكافــرات.

الذهــب واحلريــر وغريمهــا ،وجــاء الــرع اإلســامي

إظهــار شعـــــرة األمــــــر باملعــروف والنهـــــــــي

آيــات يف كتــاب اهلل وأحاديــث يف الســنة النبويــة تؤكــد

ومــع توفــــــر هــذه الــروط فينبغــي كذلــك

عــن املنكــر يف هــذه املشــاغل باللــن وقصـــــد

النصـح(موقــــع فتـــــــاوى اإلســــــام اليــوم

).(http://www.islamport.com/d/2/ftw/1/26/2134.html

هلــن الشــارع مــن الزينــة أكثــر ممــا أبــاح للرجــل مــن
بتهذيبهــا وتوجيههــا الوجهــة الصحيحــة ،ووردت
وجــود هــذه الغريــزة وتبــن حدودهــا وضوابطهــا.

وكان النبــي صــى اهلل عليــه وســلم يعــزز هــذا

اجلانــب فيهــن ويوجــه نســاء املؤمنــن إىل رضورة

وخالصــة القــول أن االجتــار يف تزيــن النســاء

التطهــر وإبــداء الزينــة ملحارمهــن واالهتــام باجلــال،

1 .1أن تكــون املزينــة امــرأة أو مــن حمــارم املــرأة
إن كان رجــ ً
ا  ،فالجيــوز رشعــ ًا أن ينظــر

وقــد كان صــى اهلل عليــه وســلم حيــث النســاء

جائــز بــروط:

إليهــا رجــل أجنبــي فكيــف يمــس جــزء ًا مــن

وحيثهــن عــى طلــب مزيــد منهــا عنــد أزواجهــن.

عــى التجمــل أمــام أزواجهــن وأن تظهــر أمامــه
يف أفضــل صــورة وأن يــرى منهــا مــا يــره  ،وكان
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ك ؟ قالــتَ :أ ُخ َ
متبذلــ ًة ،فقــال هلــا :مــا شــأ ُن ِ
ِّ
ــوك
ِ
ٌ
حاجــة يف الدنيــا ،فجــاء
الــدرداء ليــس لــه
أبــو
ِ
الــدرداء ،فصنــع لــه طعا ًمــا ،فقــالُ :ك ْل فــإين
أبــو

ينهــى عــن دخــول الرجــل عــى زوجتــه بعــد غيــاب
إال بعــد أن يعلمهــا لتســتعد لــه وتصلــح مــن نفســها

وحتســن اســتقباله ،فقــد روى جابــر بــن عبــد اهلل ؓ
ِ
رســول اهللِ صــى اهلل عليــه وســلم
قــال :كنــا مــع

صائــم ،قــال :مــا أنــا ِ
َ
تــأكل ،فــأكل،
بــآكلٍ حتــى
ٌ
ِ
ُ
يقــوم ،فقــال:
الــدرداء
الليــل ذهــب أبــو
فلــا كان
ُ

يف غـ ٍ
ـزاة ،فلــا قدمنــا املدين ـ َة ذهبنــا لندخـ َ
ـل .فقــال:
ـا (أي عشــا ًء) كــي متتشـ َ
ـل ليـ ً
«أمهلــوا حتــى ندخـ َ
ـط

ــم ،فلــا كان
ــم ،فنــام ،ثــم ذهــب
ُ
يقــوم ،فقــالَ :ن ْ
َن ْ
ِ
ــم َ
ُ
فص َّل َيــا،
ــر الليــلِ  ،قــال
ســلامنُ :ق ِ
اآلن ،قــالَ :
آخ ُ

ِ
وتســتحدَّ ا ُمل ُ
ُ
غيبة»(مســلم ،ص ،927:رقــم
الشــعثة
(و َم ْعنَــى َت ْســت َِحدُّ
احلديــث .)1928قــال النــوويَ :
ــة َأ ْي ُت ِز ُ
ــع َر َعا َنتِ َهــا َو ْالَ ِغي َب ُ
ْ ُال ِغي َب ُ
ــاب
ــة ا َّلتِــي َغ َ
يــل َش ْ
اســتِ ْع َم ِل ْ َ
اســتِ ْف َع ٌ
ال ِديدَ ِة
ال ِمـ َ
ـن ْ
َز ْو ُج َهــا َو ِال ْســتِ ْحدَ ُاد ْ
ــه َك ْي َ
ــف َك َ
ان) (النــووي
ــر ُاد إِ َزا َل ُت ُ
ــي ْ ُال َ
وســى َو ْ ُال َ
َو ِه َ

ـي صــى اهلل عليــه وســلم:
فذكــر ذلــك لــه ،فقــال النبـ ُّ

الــذي هيجــم بعــد طــول الغيبــة غالبــا مــا يكــره ،إمــا

احلديــث.)6139

ِ
ـلامن :إن لر ِّبـ َ
فقــال لــه سـ ُ
ولنفســك
ـك عليــك ح ًّقــا،
ِ
وألهلــك عليــك ح ًّقــاَ ،فأ ْع ِ
ــط َّ
كل
عليــك ح ًّقــا،
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم
ِذي حــقٍّ ح َّقــه ،فأتــى
َّ

«صــدَ ق ســلامن» (البخــاري ،ج ،7:ص ،136:رقــم
َ

ج ،13:ص .)71:وقــال احلافــظ ابــن حجــر :يقــع

وإباحــة التجمــل تقتــي أن يكــون بوســائل مباحة

أن جيــد أهلــه عــى غــر أهبــة مــن التنظــف والتزيــن

وال تتعــارض مــع الــرع اإلســامي ،لــذا كان النبــي

املطلــوب مــن املــرأة ،فيكــون ذلــك ســبب النفــرة

صــى اهلل عليــه وســلم يوجــه نســاء املؤمنــن ويبــن ما

بينهــا ،وقــد أشــار إىل ذلــك بقولــه صــى اهلل عليــه

هــو مبــاح ومــا هــو حمــرم يف هــذا اجلانــب وحيتســب

وســلم يف احلديــث( :كــي تســتحد املغيبــة ،ومتتشــط

عــى مــن خيالــف ،ويراقــب أمتــه يف ذلــك لتوجيههــا

الشــعثة) ،وإمــا أن جيدهــا عــى حالــة غــر مرضيــة،

الوجهــة اإلســامية الصحيحــة؛ فعــن ســهل بــن

والــرع حمــرض عــى الســر وقــد أشــار إىل ذلــك

معــاذ بــن أنــس عــن أبيــه ،أنــه ســمع أم الــدرداء رىض
ـن ْ َ
الـ َّا ِم َف َل ِق َينِــي َر ُسـ ُ
ـول
اهلل عنهــا تقــولَ :خ َر ْجـ ُ
ـت ِمـ َ
ـالِ :
اهللِ صــى اهلل عليــه وســلمَ ،ف َقـ َ
ـن َيــا ُأ َّم
ـن َأ ْيـ َ
«مـ ْ

صــى اهلل عليــه وســلم بقولــه( :أن يتخوهنــم ويتطلــب
عثراهتــم) (ابــن حجــر ،ج ،9:ص.)123:

وقــد ســار صحابتــه عــى هنجــه يف هــذا اجلانــب

ــالَ « :وا َّل ِ
ــن ْ َ
الــ َّا ِمَ ،ف َق َ
ــذي
الــدَّ ْر َد ِاء؟»َ ،قا َل ْ
ــتِ :م َ
ـي بِ َيـ ِ
َن ْفـ ِ
ـر َب ْيـ ِ
ـد ِهَ ،مــا ِمـ ِ
ابــا ِف َغـ ْ ِ
ـت
ـر َأ ٍة َت َضـ ُ
ـع ثِ َي َ َ
ـن ا ْمـ َ
ــد ِم ْ ُ
َأ َح ٍ
ــي َهاتِ َك ٌ
ــة ُك َّل ِس ْ ٍ
ــر َب ْين ََهــا
ــن أ َّم َه ِاتَــا إِ َّل َو ِه َ
ح ِ
ــن » (املســند ،ج ،44:ص ،587:رقــم
َو َب َ ْ
الر ْ َ
ــن َّ

كغــره حيــث أنكــر ســلامن الفــاريس تــرك إحــدى
الصحابيــات التجميــل خاصــة أهنــا متزوجــة؛ فعندمــا
ـي صــى اهلل عليــه وســلم بــن سـ َ
ـلامن وأيب
آخــى النبـ ُّ
ِ
ِ
ِ
ـدرداء ،فــزار سـ ُ
ـدرداء
ـدرداء ،فــرأى َّأم الـ
ـلامن أبــا الـ
الـ
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احلديــث  ،27038وصححــه األلبــاين).

قــال ابــن قدامــة :فأمــا النســاء فليــس هلــن

دخولــه مــع مــا ذكرنــا مــن الســر إال لعــذر مــن:
حيــض ،أو نفــاس ،أو مــرض ،أو حاجــة إىل الغســل
وال يمكنهــا أن تغتســل يف بيتهــا لتعــذر ذلــك عليهــا،

26-3

مــع نســاء املســلمني ،فامنــع مــن ذلــك ،وحــل دونــه،
فإِنــه ال جيــوز أن تــرى الذميــة ُعريــة املســلمة .قــال:
فعنــد ذلــك قــام أبــو ُعبيــدة وابتهــل وقــالَ :أيــا امــرأة

تدخــل َ
احل ـ َّام مــن غــر ُعــذر ال تريــد إِ َّل َأن ُتبيــض
فســود َّ
الل وجههــا يــوم تبيــض الوجــوه)
وجههــا
َّ

أو خوفهــا مــن مــرض ،أو رضر ،فيبــاح هلــا ذلــك إذا (القرطبــي ج ،12:ص.)233:
وعــن ُســبيع َة األســلمية رىض اهلل عنهــا قالــت:
غضــت برصهــا ،وســرت عورهتــا .وأمــا مــع عــدم
َ
دخــل عــى عائشــة رىض اهلل عنهــا نســو ٌة ِمــن
العــذر فــا ،ملــا روي أن رســول اهلل صــي اهلل عليــه
ــم َأ ْر ُ
فقالــت عائشــة رىض اهلل عنهــا :ممَّــن
ــم ،أهــل الشــام،
ْ
ض ا ْل َع َج ِ
وســلم قــال « :إِ َّ َنــا َســ ُت ْفت َُح َل ُك ْ
ِ
ــال َ َلــا ْ َ
ون ِف َيهــا ُب ُيو ًتــا ُي َق ُ
ــاتَ ،ف َ
َو َســت َِجدُ َ
صواحــب
ـنِ :مــن أهــل محــص، فقالــت:
ال َّم َم ُ
ـن؟ فقلـ َ
ــا أنتـ َّ
ــال إِ َّل بِ ْ ُ
الر َج ُ
ُ
َّ
عائشــة رىض اهلل
احلممــات؟! ،فقلــن :نعــم ،فقالــت
وهــا الن َِّســا َء إِ َّل
ــال ُز ِرَ ،وا ْمن َُع َ
َيدْ ُخ َل َّن َهــا ِّ
َ
َم ِر َ
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم
ســمعت
يضـ ًة َأ ْو ُن َف َســا َء»( -أبــو داود ،ج ،4:ص ،39:رقــم عنهــا:
ُ
ــى نِ َس ِ
احلديــث  ،4011قــال األلبــاين :حديــث ضعيــف) ،يقــولَ :
ــر ٌام َع َ
ــاء ُأ َّمتِــي»، فقالــت
«احلــاَّ ُم َح َ
(املغنــي1388 ،هـــ ،ج ،1:ص.)170:

وعــن عائشــة رىض اهلل عنهــا قالــت :أومــأت امرأ ٌة
ـاب إىل رســول َّ
الل صــى اهلل
مــن وراء ســر بيدهــا كتـ ٌ
َ
بــي صــى اهلل عليــه وســلم
عليــه وســلم
فقبــض ال َّن ُّ
َ
َ
َ
َ
ــر َأ ٍة؟
يــدَ ُه
فقــال َ « :مــا أ ْد ِري أ َيــدُ َر ُجــلٍ أ ْم َيــدُ ا ْم َ
ـر ِ
ـو ُك ْنـ ِ
ـر َأ ٌة َ .قـ َ
ـت َ :بـ ْ
ت
َقا َلـ ْ
ـر َأ ًة َل َغـ َّ ْ
ـال َ :لـ ْ
ـت ا ْمـ َ
ـل ا ْمـ َ
ال َّنـ ِ
ـار ِك َ -ي ْعنِــي بِ ْ ِ
ـاء» (أبــو داود ،ج ،4:ص،77:
َأ ْظ َفـ َ

رقــم احلديــث ،4166حســنه األلبــاين).

وكان للصحابــة دور يف الرقابــة عــى هــذا اجلانــب

وحيتســبون عــى مــن يتجــاوز حــدود الــرع يف

ذلــك؛ فقــد ذكــر اإلمــام القرطبــي – رمحــه اهلل – يف
اجلــراح:
تفســره( :وكتــب عمــر ؓ إِىل َأيب عبيــدة بــن
ِ
أنــه بلغنــي َأن نســاء أهــل ِّ
الذمــة َيدْ ُخلــن احلاممــات

أمشــطهن هبــذا الــراب،
امــرأ ٌة منهــن :فــي بنــات
َّ

بــأي الــراب؟ فقالــت :اخلمــر ،فقالــت
قالــت:
ِّ
ِ
أفكنــت ط ِّيبــة النفــس أن
عائشــة رىض اهلل عنهــا:
متتشــطي بــد ِم خنزيــر؟! ،قالــت :ال ،قالــت :فإ َّنــه مثله

(املســتدرك ج ،4:ص ،322:رقــم احلديــث،7784
وقــال صحيــح اإلســناد).

فــا يكتفــى بإباحــة الطــرق والوســائل بــل جيــب
أن يكــون مايســتخدم فيــه مــن أدوات ومــواد مباح ـ ًا
أيضــا.

وكذلــك مــاكان مــن ّأم يعقــوب يف الــرد عــى

عبــداهلل بــن مســعود رىض اهلل عنــه حــن ذكــر

هنــي النبــي صــى اهلل عليــه وســلم عــن أمــور مــن
التجميــل تفعلهــا النســاء متجــاوزات يف ذلــك
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إليــه واعرتفــت لــه بذلــك.

مــارشع اهلل هلــن والعقوبــة املغلظــة عليــه؛ فيــا رواه

فهــذه الشــواهد تــدل عــى متابعــة النبــي صــى اهلل
عليــه وســلم ألمــور الزينــة وتســيريها وفقـ ًا لــرع اهلل

عبــد اهلل بــن مســعود ريض اهلل عنــه قــال« :لعــن

اهلل الواشــات ،واملستوشمـــات ،والنامصـــــــات،

عــز وجــل ،وكذلــك اقتــداء الصحابــة بــه يف ذلــك

واملتنمصــات ،واملتفلجــات للحســن ،املغــرات

ورقابتهــم عــى أمــور التزيــن والتجميــل ممــا يــدل

خلــق اهلل .قــال :فبلــغ ذلــك امــرأة مــن بنــي أســد

عــى مرشوعيــة الرقابــة عــى التزيــن النســائي.

يقــــــــال هلــا أم يعقــوب -وكانــت تقــرأ القــرآن -

فأتتــه فقالــت :مــا حديــث بلغنــي عنــك أنــك لعنــت

املبحث الرابع

الواشامت،واملستوشــات ،واملتنمصــات ،واملتفلجــات

جهات وإجراءات الرقابة عىل املشاغل النسائية يف

للحســن ،املغــرات خلــق اهلل .فقــال عبــداهلل :ومــا يل

اململكة العربية السعودية

ال ألعــن مــن لعــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم

حرصــت اململكــة العربيــة الســعودية عــى إقــرار

وهــو يف كتــاب اهلل ،فقالــت املــرأة لقــد قــرأت مــا

عــدد مــن األنظمــة التــي تتابــع كافــة املخالفــات و

بــن لوحــي املصحــف فــا وجدتــه فقــال لئــن كنــت
ـم
قرأتيــه لقــد وجدتيــه قــال اهلل عــز وجــلَ :
{و َمــا آ َت ُاكـ ُ

تضمــن صحــة مســار العمــل يف مجيــع القطاعــات.

الر ُس ُ
ــول َف ُخ ُ
ــه َفانت َُهــوا ۚ َوات َُّقــوا
ــم َع ْن ُ
ــذو ُه َو َمــا َ َن ُاك ْ
َّ
الل إِ َّن َّ َ
َّ َ
الل َش ِــديدُ ا ْل ِع َق ِ
ــاب} (احلــر .)7 :فقالــت

عــدة جهــات ملتابعــة العمــل يف هــذا املجــال وحماســبة

قــال :اذهبــي فانظــري .قــال :فدخلــت عــى امــرأة

املــدين ،وكذلــك وزارة العمــل ،والرئاســة العامــة

ويف جمــال الرقابــة عــى املشــاغل النســائية تكاتفــت

املخالفــن فيــه ،منهــا :وزارة الداخليــة ممثلــة يف الدفــاع

املــرأة فــإين أرى شــيئا مــن هــذا عــى امرأتــك اآلن.

هليئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،إىل

عبــد اهلل فلــم تــر شــيئا .فجــاءت إليــه فقالــت :مــا

(البخــاري ج ،6:ص ،69:رقــم احلديــث .)4886

جانــب وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،بالتنســيق
فيــا بينهــا ،وفقــ ًا الختصاصــات كل جهــة ،لضبــط

رأيــت شــيئا .فقــال :أمــا لــو كان ذلــك مل نجامعهــا»

نســاء املســلمني هنــي الــرع عــن التزيــن بالوشــم

الرشعيــة والصحيــة ووســائل الســامة وأنظمــة

عمــوم املخالفــات املوجــودة يف املشــاغل النســائية

فعبــداهلل بــن مســعود ريض اهلل عنــه أكــد عــى

العمــل ،والتحقيــق فيهــا ،واختــاذ اإلجــراءات

والنمــص والتفليــج ،وكان قــد هنــى أهــل بيتــه قبــل

النظاميــة بشــأهنا ،كــا توفــر كل مــن هــذه القطاعــات

هــذا التأكيــد؛ وهلــذا كان لديــه الثقــة يف أن يقــول

كــوادر نســائية مؤهلــة ،للمشــاركة يف أعــال الرقابــة

للمــرأة التــي اهتمتهــم بمخالفــة أمــر اهلل( :اذهبــي

عــى هــذه املحــات.

فانظــري) ،فلــم جتــد مــن حاجتهــا شــيئا وعــادت
14
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وختتــص بالرقابــة يف اجلانــب الصحــي  -والــذي

مســتمدة أنظمتهــا مــن الئحــة وزارة الشــؤون البلديــة

الشــؤون البلديــة والقرويــة ،واهليئــة العامــة للغــذاء

وإجــراءات العمــل فيهــا لضــان ســامة املســتفيدات

متثــل املخالفــات فيــه اجلانــب األكــر  -وزارة
والــدواء ،ومجعيــة محايــة املســتهلك؛ ويمكــن توضيــح

ذلــك عــى النحــو التــايل:

 - 1وزارة الشؤون البلدية والقروية:

تضطلــع وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة بــدور

هــام ورئيــس يف الرقابــة عــى املشــاغل النســائية،
حيــث تقــوم أمانــة منطقــة الريــاض ممثلــة يف اإلدارة
العامــة للخدمــات النســائية بعمــل جــوالت تفتيشــية
بصفــة شــبه يوميــة عــى املشــاغل النســائية مــن قبــل

الطاقــم النســائي املؤهــل فيهــا ،ملتابعــة ســر املشــاغل
وفــق الضوابــط املنصــوص عليهــا وعــدم وجــود أي

خمالفــة تؤثــر عــى الصحــة العامــة ،ويف حــال وجــود
أي خمالفــات أو اإلخــال بــا تقــي بــه البلديــة مــن
ضوابــط تقــوم األمانــة بتطبيــق مــاورد يف الئحــة
الغرامــات واجلــزاءات ويلــزم املشــغل بتصحيــح

الوضــع مــع دفــع الغرامــة.

والقرويــة واالشــراطات اخلاصــة باملشــاغل النســائية

منهــا.

ومــن خــال هــذه املتابعــات واجلــوالت الرقابيــة

التــي تقــوم هبــا البلديــات يف أنحــاء اململكــة لوحــظ

أن أكثــر املخالفــات التــي تــم رصدهــا عــى املنشــآت
النســائية هــي :وجــود مــواد ومســتحرضات منتهيــة
الصالحيــة وهــذا يشــكل خطــر ًا كبــر ًا عــى مــن
يتعاملــن مــع هــذه املشــاغل ،ويــأيت باملرتبــة الثانيــة

عــى مســتوى املخالفــات عــدم محــل عامــات
املشــاغل لشــهادات صحيــة وهــذا الشــك يؤثــر تأثري ًا

ســلبيا عــى أدائهــن ويكــون ســببا يف نقــل أمــراض
وانتشــار العــدوى بــن مرتــادات املشــاغل .وكثــر يف

األونــة األخــرة ممارســة املشــاغل للعالجــات الطبيــة

التخصصيــة مثــل اســتخدام أجهــزة الليــزر وحقــن
البوتكــس والفيلــر بــدون ترخيــص ممــا لــه تأثــرات

خطــرة عــى النســاء.

لذلــك حتــرص البلديــة عــى اســتمرارية إرســال

إضافــة إىل هــذه املخالفــات لوحــظ وبكثــرة

أي غــش أو تالعــب ســواء يف املســتحرضات

اخللطــات واملســاحيق املصنعــة حمليــا ،والتــي ال حتمــل

مندوبــات لتفحــص هــذه املــواد ،ويف حالــة اكتشــاف

املســتخدمة أو شــهادات العامــات أو الصحة بشــكل

عــام يف املشــغل وحتــرر تقاريــر عنهــا وترفعها لــإدارة
املســؤولة والتــي تتــوىل مســؤولية إيقــاع عقوبــات

وغرامــات ماليــة عــى تلــك املشــاغل املخالفــة.

وتــم وضــع آليــة حمــددة لعمــل املشــاغل النســائية

جلــوء العامــات يف املشــاغل إىل اســتخدام وترويــج
أي شــهادات صحيــة أو معتمــدة ،وبعضهــا تكــون
نســب املــواد الكيامويــة فيــه مرتفعــة وبشــكل كبــر
وهــذا بالطبــع ســتكون نتائجــه وخيمــة.

وقــد أصــدرت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة،

القواعــد التنفيذيــة لضوابــط ممارســة نشــاط التزيــن
15
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النســائي يف مجيــع مناطــق اململكــة ،وأكــدت الــوزارة

للقيــام بجــوالت تفتيشــية ملتابعــة حمــات التزيــن
النســائي وفقــ ًا الختصاصــات كل جهــة وضبــط

بمزاولــة نشــاط التزيــن النســائي .وأوضحــت

النظاميــة بشــأهنا ،كــا أن عــى كل جهــة مــن هــذه

عــى مجيــع املراقبــن يف األمانــات والبلديــات برضورة

أي خمالفــات والتحقيــق فيهــا واختــاذ اإلجــراءات

التأكــد مــن تطبيــق هــذه القواعــد عنــد الرتخيــص

اجلهــات توفــر الكــوادر النســائية املؤهلــة للمشــاركة

الــوزارة أن القواعــد التنفيذيــة لضوابــط ممارســة

يف أعــال التفتيــش عــى حمــات التزيــن النســائي

نشــاط التزيــن النســائي هتــدف لتحقيــق االنضبــاط

وإبــاغ وزارة العمــل عــن أي مالحظــات هلــا عــى

الــازم هلــذه النوعيــة مــن األنشــطة وضــان توفــر

تشــغيل النســاء كأجــرات يف هــذه املحــات ،يف حــن

كافــة اشــراطات الســامة يف جمــال التزيــن النســائي

تتــوىل األمانــات والبلديــات إبــاغ املحــات القائمــة

مــع االلتــزام بتقاليــد وأخــاق املجتمــع الســعودي.

والتــي متــارس نشــاط التزيــن النســائي لتصحيــح
أوضاعهــا وفقــ ًا هلــذه القواعــد خــال مــدة ال

وتتضمــن قواعــد ممارســة النشــاط أن يكــون العمــل

يف جمــال التزيــن النســائي داخــل املحــل املرخــص

تتجــاوز ســنة مــن تاريــخ العمــل هبــا( .موقــع وزارة

لــه بذلــك دون اســتخدامه يف ممارســة أي أنشــطة

الشــؤون البلديــة والقرويــة( https://www.momra.

أخــرى ،عــى أن حتصــل العامــات يف جمــال التزيــن

النســائي عــى شــهادات صحيــة مــن األمانــات

gov.sa/MediaCenter/News/Newsdetails.

)aspx?ID=1373&type=Newsوقــد أكــدت

والبلديــات تثبــت ســامتهن مــن األمــراض املعديــة،

البلديــة يف نظامهــا عــى وجــوب التــزام املشــاغل

كــا تنــص القواعــد عــى أن تكــون مجيــع املســاحيق

النســائية بضوابــط العمــل والبعــد عــن خمالفاتــه

ومــواد التجميــل املســتخدمة يف التزيــن متوافقــة

والتأكيــد عــى إيقــاع العقوبــة عــى مــن يتجــاوز،

مــع مواصفــات اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء ،وأن

ومــن هــذه الضوابــط:
أو ًال :متكــن العامــات مــن املهنــة وســامتهن مــن

يتــم توفــر أجهــزة تعقيــم معتمــدة لكافــة األدوات
املســتخدمة يف التزيــن النســائي .وشــددت القواعــد

األمــراض املعديــة:

عــى عــدم اســتخدام حمــات التزيــن النســائي أي

فقــد ورد يف املــادة السادســة مــن القواعــد التنفيذية

أجهــزة طبيــة أو إجــراء عمليــات جتميــل أو إزالــة

لضوابــط ممارســة نشــاط التزيــن النســائي الصــادرة

الشــعر بواســطة الليــزر .وتقــوم وزارة الداخليــة ممثلــة

مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة (موقــع أمانــة

يف الدفــاع املــدين ووزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة

مدينــة الريــاض):

ووزارة العمــل والرئاســة العامــة هليئــة األمــر

1 .1أن ال يقــل ســنها عــن مخــس وعرشيــن ســنة،

باملعــروف والنهــي عــن املنكــر بالتنســيق فيــا بينهــا
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وتســتثنى مــن ذلــك احلاصلــة عــى دبلــوم

لضوابــط ممارســة نشــاط التزيــن النســائي الصــادرة

للبنــات ،التابعــة للمؤسســة العامــة للتدريــب

 - 3توفــر أجهــزة تعقيــم معتمــدة مــن قبــل

التجميــل مــن إحــدى الكليــات التقنيــة

مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة:

التقنــي واملهنــي ،أو مــا يعــادل الدبلــوم
معتمــد ًا مــن املؤسســة.

2 .2أن حتصــل عــى شــهادة صحيــة مــن األمانــة/
البلديــة تثبــت ســامتها مــن األمــراض
املعديــة.

3 .3أن تكــون العامــات الــايت يتولــن مبــارشة
العمــل يف املحــل مــن غــر الســعوديات مــن
ذوات اخلــرة أو لدهيــن شــهادات يف هــذا

النشــاط.

4 .4أن يكــون لــدى العامــات الــايت يبــارشن

تنظيــفالبــرةشــهادةبمامرســةهــذهاملهنــة.

جهــة االختصــاص لــأدوات املســتخدمة يف

التزيــن النســائي.
رابعــ ًا :عــدم إجــراء أي ممارســة طبيــة خــارج

نطــاق اختصاصــات املشــاغل النســائية ،كإزالــة

الشــعر بالليــزر أو تقشــر البــرة أو ماشــاهبها:

فقــد ورد يف املــادة اخلامســة مــن القواعــد التنفيذيــة

لضوابــط ممارســة نشــاط التزيــن النســائي الصــادرة
مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة:

عــى املتقدمــة بعــد حصوهلــا عــى الرتخيــص

االلتــزام بــا يــي:

1 .1ممارسة النشاط داخل املحل املرخص له.

2 .2عــدم اســتخدام املحــل ملامرســة أي نشــاط

ثانيــ ًا :جــودة األدوات واملــواد املســتخدمة يف

غــره.

التجميــل:

وورد يف املادة الثامنة منها:

 .4عــدم اســتخدام أجهــزة طبيــة أو إجــراء

فقــد ورد يف املــادة الثامنــة مــن القواعــد التنفيذيــة

عمليــات جتميــل أو إزالــة الشــعر بواســطة

لضوابــط ممارســة نشــاط التزيــن النســائي الصــادرة

الليــزر.

مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة:

 .2أن تكــون املســاحيق وأدوات التجميــل
املســتخدمة يف التزيــن متوافقــة مــع

مواصفــاتاهليئــةالعامــةللغــذاءوالــدواء.
ثالث ًا :توفر أجهزة تعقيم للمواد املستخدمة:

فقــد ورد يف املــادة الثامنــة مــن القواعــد التنفيذيــة

خامسـ ًا :عــدم اســتخدام أو بيــع أي منتــج جتميــي

مغشــوش أو فاســد أو منتهــي الصالحيــة:

حيــث ورد يف املــادة احلاديــة والثالثــن مــن نظــام

منتجــات التجميــل الصــادر بمرســوم ملكــي رقــم

م 49/وتاريــخ 1436/6/18هـــ:
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يعــد خمالفـ ًا ألحــكام هــذا النظــام كل مــن ارتكــب

مقطوعـــة عــن كل عاملــة ،مــع إبعــاد العامالت
املصـــابات حتــى يتــم شــفاؤهن .وعنــد تكـــرار
املخالفـــة تضاعــف الغرامــة مــع إغــاق املحــل
ملــدة ال تتجــاوز أســبوع.
3 .3ويف حالــة تــدين مســتوى النظافــة الشــخصية
للعامــات غرامــة مــن  300إىل  500ريــال
غـــرامة مقطوعـــة عــن كل عاملــة .وعنــد تكرار
املخالفـــة تضاعــف العقوبــة.
4 .4اســتخدام املحــل للنــوم ،غرامــة مــن  200إىل
 500ريــال عــن كل عاملــة خمالفــة.
5 .5عــدم ارتــداء الــزي غرامــة  100ريــال عــن كل
عاملــة خمالفــة.
6 .6عــدم نظافــة الفــوط واألدوات املســتخدمة
غرامــة مــن  100إىل  200ريــال.
7 .7عــدم توفــر جهــاز تعقيــم غرامــة مــن  500إىل
 2000ريــال.
كــا وضعــت ســج ً
ال للرقابــة الصحيــة هيــدف إىل

أو رشع يف ارتــكاب فعــل أو أكثــر مــن األفعــال اآلتية:
1 .1خدع أو غش يف املنتج التجمييل.

2 .2تــداول منتــج جتميــي مغشــوش أو فاســد أو

منتهــيالصالحيــةأوخمالفــالبياناتــهاملدرجــة.

3 .3اســتعامل معلومــات غــر صحيحــة للرتويــج
للمنتــج التجميــي ،ســواء عليــه أو يف الدعايــة

لــه.

كــا منعــت وجــود املســاج واحلاممــات املغربيــة

يف املشــاغل النســائية ،وأعطــت املشــاغل مهلــة بمــدة

ســنة لتصحيــح األوضــاع وفــق القواعــد والضوابــط،

وفصــل نشــاط اخلياطــة عــن نشــاط التزيــن كل يف
حمــل منفصــل.

وقــد وضعــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة

تفاصيــل العقوبــات لــكل املخالفــات الصحيــة التــي
تقــع يف خمتلــف اجلهــات ومنهــا املشــاغل النســائية:

1 .1ففــي حالــة تشــغيل عامــات ليــس لدهيــن

التأكــد مــن التــزام أصحــاب املنشــآت باالشــراطات

منتهيــة تغــرم اجلهــة  500ريــال غـــرامة

املنشــأة بمقتضاهــا عــى ترخيــص التشــغيل ومزاولــة

عــن العمــل إىل حــن حصوهلــا عــى شــهادة

العامــة ،أو خاصــة بالعاملــن مــن حيــث حصوهلــم

الغرامــة.

مــدى تنفيذهــم هلــذه االشــراطات وتطبيقهــا عــى أرض

شــهادات صحيــة أو لدهيــن شــهادات صحية

الصحيــة ســوا ًء كانــت االشــراطات عامــة حصلــت

مقطوعـــة عــن كـــل عـــاملة مــع إبعادهــا

العمــل ،أو اشــراطات خاصــة وقواعــد للنظافــة

صحيــة .وعنــد تكــرار املخالفـــة تضاعــف

عــى شــهادات صحيــة ســارية املفعــول ،ويتــم متابعــة

2 .2ويف حالــة وجــود عامــات تظهــر عليهــن

الواقــع ،وإثباتــه يف هــذا الســجل مــن قبــل املراقبــن.

أعــراض مرضيــة أو هبــن جــروح أو بثــور

(https://www.alriyadh.gov.sa/ar/
/municipality/conditionregul/Documents
سجل%20الرقابة%20الصحية.)pdf.

غرامــة  1000إىل  2000ريــال غـــرامة
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ويتــم جتديــد الســجل مــع جتديــد الرخصــة،

وتلتــزم املشــاغل باحلفــاظ عليــه مــن التلــف
والضيــاع ،وتتعــرض للغرامــة املاليــة يف حــال تــم
التغيــر أو التحريــف فيــه طبقــا لالئحــة اجلــزاءات

والغرامــات .كــا تلتــزم بإبــرازه للمختصــن عنــد

26-3

قيامهــم بالرقابــة الصحيــة عــى املشــغل.

ويتضــح مــن خــال اجلــدول التــايل عــدد

اجلــوالت الرقابيــة التــي قــام هبــا قســم الرقابــة

يف أمانــة مدينــة الريــاض واملخالفــات املضبوطــة

والعقوبــات املطبقــة:

جدول ()1
الجوالت الرقابية التي قام بها قسم الرقابة في أمانة الرياض والمخالفات والعقوبات
الزيارات
إشعار مراجعة
إشعار إغالق
إشعار ضبط و مصادرة وإتالف
الغرامات
جوالت الطوارئ

سنة 1436هـ
23105
4326
248
956
1095592
174

ونظــر ًا لتعــدد طــرق الغــش يف املســتحرضات

والدقــة يف نســخ املعلومــات للمنتــج األصــي وتثبيتهــا

يف املقلــد وتفــي الظاهــرة ســعت األمانــة لتأهيــل

موظفاهتــا للتعــرف عليهــا واكتشــافها ومتييــز األصــي
مــن املقلــد ،كــا أكــدت أن املفتشــات ســيتم تعيينهــن
قريبــا مــن محلــة ختصــص الصيدلــة ملعرفــة حمتويــات

هــذه املنتجــات.

 - 2اهليئة العامة للغذاء والدواء:

أنشــأت اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء قســ ًا
خاصــ ًا بالتجميــل يقــوم بمراقبــة املســتحرضات

التجميليــة املصــدرة للمملكــة وخمتــرات لتحليــل

سنة 1437هـ
17510
5168
477
841
2069220
187

سنة 1438هـ
18956
5412
434
379
13848316
275

املســتحرضات الــواردة .كــا أنشــأت إدارة متخصصــة

يف متابعــة املنتجــات التجميليــة ووضــع معايــر
خلطــورة املنتــج.

وصــدر نظــام خــاص للمنتجــات التجميليــة

تنفــذه اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء يلــزم فيــه كل
مــن يدخــل منتجــات جتميليــة إىل اململكــة بــإدارج
املنتــج لــدى اهليئــة؛ جــاءت تفاصيلــه عــى النحــو

التــايل:

املــادة السادســة :الجيــوز اســترياد أو تــداول املنتــج

التجميــي يف اململكــة إال بعــد إدراجــه لــدى اهليئــة
واحلصــول منهــا عــى شــهادة إدراج وفــق الضوابــط

والــروط التــي حتددهــا الالئحــة.
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املادة التاسعة :يكون املدرج مسؤو ًال عن اآليت:

7 .7احلجم أو الوزن الصايف للمنتج.

2 .2أال يســبب املنتــج التجميــي أي رضر

9 .9تعليامت ختزين املنتج.

8 .8بلد املنشأ.

1 .1مأمونية املنتج التجمييل.

 1010أي بيانات أخرى حتددها اهليئة.

بصحــة املســتخدم حتــت الظــروف العاديــة
لالســتخدام وفقــ ًا إلرشــادات االســتخدام

- 2 1111ل) حتــدد اهليئــة البيانــات الــازم كتابتهــا
باللغــة العربيــة عــى املنتــج.

والتخلــص منــه املوضحــة يف بيانــات امللصــق

وإنفــاذ ًا لــدور اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء

التعريفــي للمنتــج.

الرقــايب وضــان جــودة منتجــات التجميــل املســتهلكة

املــادة احلاديــة عــر :جيــب أن حيتــوي كل منتــج

يف اململكــة ،يقــوم قطــاع الــدواء باهليئــة متمثـ ً
ا بــإدارة

جتميــي عــى بيانــات أو ملصــق تعريفــي وفقــ ًا ملــا

منتجــات التجميــل بتحليــل العديــد مــن منتجــات

حتــدده الالئحــة.

- 1-11ل) جيــب أن حيتــوي كل منتــج جتميــي

التجميــل املتنوعــة دوريــ ًا هبــدف الوقــوف عــى

1 .1اســم املنتــج واالســم أو العالمــة التجاريــة

عليهــا ،كــا تصــدر اهليئــة العديــد مــن التحذيــرات

مأمونيتهــا ومطابقتهــا للمواصفــات الفنيــة املنصــوص

عــى البيانــات التاليــة:

والتقاريــر هبــدف توعيــة مســتهلكي منتجــات

واســم املصنــع وعنوانــه أو الرشكــة املنتجــة

التجميــل ونرشهــا عــى صفحاهتــا اإللكرتونيــة إىل

وعنواهنــا.

جانــب نرشهــا يف الصحــف املحليــة والوســائل

2 .2صالحية املنتج.

اإلعالميــة األخــرى( .موقــع اهليئــة https://www.

3 .3أي حتذيــرات أو تنبيهــات خاصــة يتعــن أن
تالحــظ عنــد االســتخدام ،وأي معلومــات

sfda.gov.sa/ar/cosmetic/Pages/Warnings.

.)aspx

حتذيريــة خاصــة عــن املنتــج لالســتخدام

إضافــة إىل ذلــك نــرت قائمــة باملخالفــات

املهنــي.

والعقوبــات املطبقــة عــى مــن يرتكبهــا (موقــع الهيئــة

4 .4وظيفــة املنتــج وطريقــة اســتخدامه مــامل يكــن
ذلــك واضحـ ًا مــن أســلوب تقديمــه.

file:///C:/Users/A/Downloads/irregularities

5 .5قائمة مكونات املنتج.

schedule%20.pdf).

ومنها:

6 .6تاريخ اإلنتاج ورقم التشغيلة ،أو أحدمها.
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جدول ()2
يخص منتجات التجميل
قائمة المخالفات التي أصدرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما
ّ
المخالفـــــــة
تداول منتج غير مدرج
تداول منتج غير آمن الحتوائه على مادة محظورة
تداول منتج غير آمن الحتوائه على مادة مقيدة
مخالفة لشروط تقييدها
تداول منتج غير آمن لعدم احتوائه على
التحذيرات الالزمة
تداول منتج غير آمن لعدم كتابة كامل البيانات على
العبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي
تداول منتج غير آمن ألسباب أخرى
عدم توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة
تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره
أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله
تغيير محتوى المنتج
تغيير هوية المنتج
تغيير مصدر المنتج
تداول منتج فاسد
تداول منتج مغشوش
استيراد أو صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أوعرض
عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش
تقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج
التجميلي
تداول منتج منتهي الصالحية
اإلعالن والترويج عن منتج تجميلي غير مدرج
اإلعالن والترويج عن منتج تجميلي مخالف
لضوابط وشروط الدعاية واإلعالن

المدرج/
المستورد
 30000لاير
 50000لاير

المصنع
المحلي
30000لاير
50000لاير

مستودع
توزيع
15000لاير
-

منفذ بيع
بالتجزئة
 1000لاير
-

 50000لاير

50000لاير

-

-

 20000لاير

20000لاير

-

-

 5000لاير

 5000لاير

-

-

 50000لاير
الحد األدنى
 30000لاير

50000لاير
الحد األدنى
30000لاير

25000لاير

 1000لاير

15000لاير

-

 50000لاير

50000لاير

25000لاير

 1000لاير

 20000لاير
الحد األدنى
20000لاير
الحد األدنى
20000لاير
الحد األدنى
 50000لاير
الحد األدنى
50000لاير
الحد األدنى
 50000لاير
الحد األدنى

20000لاير
الحد األدنى
20000لاير
الحد األدنى
20000لاير
الحد األدنى
50000لاير
الحد األدنى
50000لاير
الحد األدنى
50000لاير
الحد األدنى

10000لاير
الحد األدنى
10000لاير
الحد األدنى
10000لاير
الحد األدنى
10000لاير
الحد األدنى
10000لاير
الحد األدنى
10000لاير
الحد األدنى

 2000لاير
الحد األدنى
2000لاير
الحد األدنى
 2000لاير
الحد األدنى
 1000لاير
الحد األدنى
 1000لاير
الحد األدنى
 5000لاير
الحد األدنى

30000لاير

30000لاير

-

-

50000لاير
50000لاير
الحد األدنى
25000لاير
الحد األدنى

50000لاير
50000لاير
الحد األدنى
25000لاير
الحد األدنى

25000لاير
25000لاير
الحد األدنى
12500لاير
الحد األدنى

1000لاير
 3000لاير
الحد األدنى
 1000لاير
الحد األدنى
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خطــرة خاصــة للــكىل والكبــد واجللــد.

وأنشــأت اهليئــة (املختــر الوطنــي للرقابــة

كــا قامــت اهليئــة بتدريــب موظفــات البلديــة عــى

عــى الــدواء ومنتجــات التجميــل) ،و ُيعــد املختــر

معرفــة اشــراطات املــواد التجميليــة وطــرق الغــش

احلكومــي الوحيــد الــذي حيلــل املســتحرضات

يف املنتجــات واملســتحرضات التجميليــة ،وتتلقــى

الدوائيــة ومســتحرضات التجميــل ،وأحــد املختربات

استفســاراهتن بصفــة دائمــة.

املرجعيــة التــي تعتمــد عليهــا دول جملــس اخلليــج

كــا تتعــاون مــع البلديــة يف حتليــل املســتحرضات

العــريب لتقييــم جــودة األدويــة يف مرحلــة التســجيل.
ويســتقبل نحــو  5000عينــة ســنوي ًاُ ،تلــل بواســطة

التــي ترســل هلــم مــن قبلهــا والتــي التكــون واضحــة

التخصصــات الطبيــة والعلميــة والبيطريــة.

لتحديــد أكثــر املــدن واملنافــذ خطــورة لتكثيــف

أحــدث األجهــزة ،ويديرهــا أك ّفــاء مــن خمتلــف

املحتــوى أو املصــدر .وتتواصــل معهــا بصفة مســتمرة

الرقابــة عليهــا ومتابعتهــا.

(موقــع اهليئــة https://www.sfda.gov.sa/ar/

كــا تقــوم اهليئــة بــراء عينــات مــن مــواد

)news/Pages/h27-12-2017a5.aspx

التجميــل مــن املشــاغل النســائية وبعــد ذلــك يتــم

ومــن اجلانــب التثقيفــي للمجتمــع عامــة وللنســاء
بشــكل خــاص أصــدرت اهليئــة كتيب ـ ًا حيــوي طــرق

فحصهــا والتأكــد مــن صالحيتهــا لالســتخدام

وعــي كاف هبــا ومعرفــة ذاتيــة بتلــك الوســائل؛

يتــم مصادرهتــا ومعاقبــة اجلهــة املســؤولة.

لألغــراض املعــدة هلــا ،ويف حــال عــدم صالحيتهــا

الغــش يف منتجــات التجميــل حتــى يكــون لدهيــم

واشــرطت عــى أي مــورد ملنتــج جتميــي أن يــدرج

كإضافــة مــواد كيميائيــة أو مــواد الينبغــي تواجدهــا

املنتــج ويســجله لــدى اهليئــة وعــى كل مشــر ملنتــج

يف منتجــات التجميــل ملــا قــد تســببه مــن أرضار،

أن يتأكــد أنــه مــدرج لــدى اهليئــة وحيتفــظ بإيصــاالت

كــا أن الغــش قــد يكــون بإضافــة إدعــاءات طبيــة أو

الــراء مــن بائعــه حتــى خيــي مســؤوليته مــن أي

إدعــاءات جتميليــة مبالــغ فيهــا عــى امللصــق اخلارجي

رضر يرتتــب عليــه.

للمنتــج التجميــي جلــذب أكــر عــدد ممكــن مــن

وقــد خصصــت اهليئــة رقــا جمانيــا لتلقــي

املســتهلكني(file:///C:/Users/A/Downloads/ ،

البالغــات عــى املخالفــات ويتــم التعامــل معهــا

)tajmil.pdf

بصفــة عاجلــة وهــو (.)19999

وضمنــت الكتيــب نــاذج مــن املنتجــات

 - 3مجعية محاية املستهلك:

التجميليــة التــي يكثــر فيهــا الغــش منهــا :الغــش يف
منتجــات تبييــض البــرة والتــي القــت رواج ـ ًا بــن

هتــدف اجلمعيــة إىل العنايــة بشــؤون املســتهلك

ورعايــة مصاحلــه واملحافظــة عــى حقوقــه والدفــاع

املســتهلك رغــم خطورهتــا حيــث تتســبب يف أمــراض
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عنهــا ،وتبنــي قضايــاه لــدى اجلهــات العامــة
واخلاصــة ،ومحايتــه مــن مجيــع أنــواع الغــش والتقليــد
واالحتيــال واخلــداع والتدليــس يف مجيــع الســلع

واخلدمــات واملبالغــة يف رفــع أســعارمها ،ونــر

الوعــي االســتهالكي لــدى املســتهلك ،وتبصــره

بســبل ترشــيد االســتهالك( .نظــام اجلمعيــة https://

)cpa.org.sa/?page_id=26

وتقــوم اجلمعيــة بحمــات توعويــة يف خمتلــف

خاطئــة ينبغــي أن ُتــذر منهــا النســاء.

إضافــة إىل هــذه اجلهــات فــإن لــوزارة التجــارة
واالســتثامر جهــود ًا جبــارة يف الرقابــة الصحيــة عــى

املســتحرضات التجميليــة حيــث تقــوم بجــوالت
رقابيــة ،عــى املصانــع واملســتودعات ،واألســواق،
واملحــال التجاريــة ،للتأكــد مــن نظاميــة أعامهلــا ،وعدم

وجــود ممارســات غــش ،وحتايــل عــى املســتهلكني.
خامتة:

املجــاالت لتوعيــة املواطنــن جتــاه التعامــل مــع خمتلف

اجلهــات اخلدميــة ،وتوضــح ماجيــب عليــه احلــذر منــه

عنــد اســتخدام املــواد التــي تقدمهــا.

26-3

احلمــدهلل محــد الشــاكرين والصــاة والســام عــى

ســيد املرســلني ،أمــا بعــد:

ويف سلســلة توعويــة هلــا (حــذرت مجعيــة محايــة

فبعــد هــذا التطــواف املوضوعــي يف أحــكام

يف صالونــات التجميــل واملشــاغل النســائية .حيــث

وســلم وصحابتــه عــى خمالفاتــه ،ومــن خــال

املســتهلك الســيدات مــن خماطــر انتقــال العــدوى

أشــارت إىل أن املامرســات غــر اآلمنــة يف إجــراء
عمليــات تنظيــف اليديــن والقدمــن ووضع مســاحيق

التجميــل يمكــن أن تنقــل أمراضــا معديــة ،بــا يف
ذلــك أمراضــا خطــرة كأمــراض الكبــد الفريوســية

والتــي يمكــن أن تنتقــل عــر اســتخدام األدوات
امللوثــة .وأكــدت عــى رضورة اســتخدام الســيدات
ألدوات العنايــة والتنظيــف واملســتحرضات اخلاصــة

هبــن ،وعــدم مشــاركة اآلخريــن فيهــا مطلقــا)( .موقع
اجلمعيــة )https://cpa.org.sa/?news=4210

التزيــن النســائي واحتســاب النبــي صــى اهلل عليــه

اجلهــود الرقابيــة عــى املشــاغل النســائية يف اململكــة

العربيــة الســعودية اتضــح لنــا حجــم الفســاد
املتعلــق بالنواحــي الصحيــة وكونــه يشــكل خطــر ًا
عــى ســامة املســتهلكني حيــث غــزا املشــاغل عــدد
مــن املنتجــات التجميليــة املقلــدة واملصنعــة يدويــ ًا

واملغشوشــة إضافــة إىل وجــود ممارســات خاطئــة مــن
قبــل العامــات أثــرت عــى الصحــة وأرضت بعــدد

كبــر مــن النســاء .

وقــد حلظنــا كثافــة الرقابــة ورصامــة اململكــة

ويتضــح ممــا ســبق الــدور الرقــايب الــذي تقــوم

العربيــة الســعودية يف التعامــل مــع هــذا الفســاد مــن

واطالعهــا عــى مــا حيــدث داخلهــا مــن ممارســات

1 .1مــا تتضمنــه أنظمــة الدولــة مــن إجــراءات

بــه مجعيــة محايــة املســتهلك عــى املشــاغل النســائية

خــال:
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تســتخدم وتتــداول يف املشــاغل النســائية مــن

وعقوبــات ملــن خيالــف يف هــذا املجــال.

خــال وســائل متعــددة.

2 .2زيــادة الغرامــات املاليــة بــن فــرة وأخــرى
لتكــرر املخالفــة ومتــادي أصحــاب املشــاغل

توصيات:

النســائية فيهــا.

1 .1زيــادة العقوبــات املطبقــة عــى أصحــاب

3 .3الزيــارات الدوريــة مــن قبــل األقســام

املشــاغل ليتناســب مــع حجــم املخالفــة

النســائية يف وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة،

وأثرهــا.

واســتخدام اإلشــعارات عند الزيــارة ،والتأكد

2 .2ختصيــص قســم خــاص يف جهــات الرقابــة

مــن التــزام صاحبــة املنشــأة بتنفيــذ الــروط

للرقابــة عــى املشــاغل وتكثيــف الزيــارات

الصحيــة والتأكــد مــن ســامة البيانــات

حتــىيكــونهنــاكمزيــدضبــطملخالفاهتــم.

املدونــة عــى العبــوات ،وخلــو املشــغل مــن
املســتحرضات املقلــدة واملصنعــة يدويــ ًا

3 .3توعيــة النســاء بمخالفــات املشــاغل الصحيــة
وخطــورة املــواد املصنعــة فيهــا  ،ودورهــن يف

واملحظــورة االســتخدام وتطبيــق اجلــزاءات

كشــفها والتبليــغ عنهــا.

والغرامــات يف حــال وجــود أي مــن هــذه

املخالفــات.

4 .4ختصيــص مراكــز لتلقــي البالغــات حرصــ ًا

أســأل اهلل أن ينفــع هبــذه اجلهــود وحيفــظ البــاد

والعبــاد.

منهــا عــى رىض املســتفيدين مــن خدماهتــا.

فقــد خصصــت وزارة الشــؤون البلديــة

املصادر واملراجع:

والقرويــة الرقــم  940لتلقــي البالغــات،

أو ًال :املراجع العربية

وخصصــت اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء

الرقــم .19999

ابــن حجــر ،أمحد بــن عــي العســقالين1407( .هـــ1986/م).
فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري .دار الريــان
للــراث.
ابــن حجــر ،أمحد بــن عــي العســقالين1415( .هـــ1995/م).
اإلصابــة يف متييــز الصحابــة .دراســة وحتقيــق وتعليــق:
الشــيخ عــادل أمحــد عبداملوجــود والشــيخ عــي أمحــد
معــوض .ط ،1.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن حنبــل ،أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هالل
ابــن أســد الشــيباين1421( .هـــ2001/م) .املســند.

5 .5متابعــة اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء
ملســتحرضات التجميــل يف املشــاغل عــن

طريــق رشاء منتــج بــن فــرة وأخــرى
وفحصــه للتأكــد مــن صالحيتــه.

6 .6إســهام مجعيــة محايــة املســتهلك الفاعــل يف
التوعيــة والتحذيــر مــن الغــش يف املــواد التــي
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بدرية بنت سعود البشر :الرقابة الصحية على املشاغل النسائية يف اململكة العربية السعودية
حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط وعــادل مرشــد وآخــرون،
بــإرشاف د .عبــداهلل بــن عبداملحســن الرتكــي .ط،1.
مؤسســة الرســالة.
ابــن عبدالرؤوف،أمحــد بــن عبــداهلل1955( .م) .رســالة يف
آداب احلســبة واملحتســب .حتقيــق :ليفــي بروفنســال،
مطبعــة املعهــد العلمــي الفرنــي لآلثــار الرشقيــة
بالقاهــرة.
ابــن قدامــة ،أبــو حممــد موفــق الديــن عبــداهلل بــن أمحــد بــن
حممــد املقــديس1388( .هـــ1968/م) .املغنــي .مكتبــة
القاهــرة.
ابــن كثــر ،أبــو الفــداء إســاعيل بــن عمــر الدمشــقي.
(1412هـــ 1991/م) .البدايــة والنهاية.بــروت :مكتبة
املعــارف.
ابــن ماجــه ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي .ســنن
ابــن ماجــه .حتقيــق :حممــد فــؤاد عبدالباقــي .دار إحيــاء
الكتــب العربيــة.
ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم بــن عــي أبوالفضــل مجــال
الديــن األفريقــي2003( .م) .لســان العــرب .بــروت:
دار صــادر.
أبــو داود ،ســليامن بــن األشــعث السجســتاين(.ب.ت) .ســنن
أيب داود .حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد.
صيــدا ،بــروت :املكتبــة العرصيــة.
األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن1419( .هـــ1998/م) .صحيح
ســنن أيب داود .ط ،1.الريــاض :مكتبــة املعــارف للنــر
والتوزيــع.
األلبــاين ،حممــد نــارص الديــن1419( .هـــ1998/م) .ضعيف
ســنن أيب داود .ط ،1.الريــاض :مكتبــة املعــارف للنــر
والتوزيــع. .
األلباين ،حممــــد نــارص الديــن1422( .هـ2002/م) .سلســلة
األحاديــث الصحيحــة ويشء مــن فقههــا وفوائدهــا.
ط ،1.الريــاض :مكتبــة املعــارف للطباعــة والنــر. .
البخــاري ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن إســاعيل1414( .هـــ/
1994م) .صحيــح البخــاري .طبعــة حمققــة عــى عــدة
نســخ وعــن نســخة فتــح البــاري التــي حقــق أصوهلــا
وأجازهــا الشــيخ عبدالعزيــز بــن عبــداهلل بــن بــاز .دار
الفكــر.
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ــورة بــن موســى بــن
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى بــن َس ْ
الضحــاك 1998( .م) .ســنن الرتمــذي .حتقيــق :بشــار
عــواد معــروف .بــروت :دار الغــرب اإلســامي.
احلاكــم ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن عبــداهلل النيســابوري.
(1422هـــ2002/م) .املســتدرك عــى الصحيحــن.
ط ،2.بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الدويــش ،أمحــد بــن عبدالــرزاق (مجــع وترتيــب).
(1424هـــ2003/م) .فتــاوى اللجنة الدائمــة للبحوث
العلميــة واإلفتــاء .ط ،5.الريــاض :دار املؤيــد.
الربيعــة ،عبدالعزيــز بــن عبدالرمحــن بــن عــي.
(1433هـــ2012/م) .البحــث العلمــي حقيقتــه،
ومصــادره ،ومادتــه ،ومناهجــه ،وكتابتــه ،وطباعتــه،
ومناقشــته .ط ،6.الريــاض :توزيــع مكتبــة العبيــكان.
رزوق ،حممد1994(.م).املــرأة مــن خــال كتــاب املدخــل
البــن احلــاج .جملــة املناهــل.)43( ،
الصنعــاين ،عبدالــرزاق بــن مهــام1403( .هـــ1983/م).
املصنــف .املكتــب اإلســامي.
القرطبــي ،أبوعبــد اهلل حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر
ابــن فــرح األنصــاري اخلزرجــي شــمس الديــن.
(1384هـــ1964/م) .اجلامــع ألحكام القــرآن .حتقيق:
أمحــد الــردوين وإبراهيــم أطفيــش .ط ،2.القاهــرة :دار
الكتــب املرصيــة.
القشــري ،مســلم بــن احلجــاج1427( .هـــ2006 /م).
صحيــح مســلم .حتقيــق :أبوقتيبــة نظــر بــن حممــد
الفاريــايب .ط ،1.الريــاض :دار طيبــة.
املــرداوي ،عــي بــن ســليامن بــن أمحــد(.ب.ت) .اإلنصــاف
يف معرفــة الراجــح مــن اخلــاف .ط ،2.بــروت :دار
إحيــاء الــراث العــريب.
املنــاوي ،زيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن
تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن احلــدادي
القاهــري1356( .هـــ) .فيــض القديــر رشح اجلامــع
الصغــر .ط ،1.القاهــرة :املكتبــة التجاريــة الكــرى.
املنــاوي ،زيــن الديــن حممــد املدعــو بعبــد الــرؤوف بــن
تــاج العارفــن بــن عــي بــن زيــن العابديــن احلــدادي
القاهــري1408( .هـــ1987/م) .النزهــة الزهيــة يف
أحــكام احلــام الرشعيــة والطبيــة .حتقيــق :د .عبداحلميــد
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 الــدار املرصيــة: القاهــرة،1. ط.صالــح محــدان
.اللبنانيــة
 أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب بــن عــي بــن،النســائي
. ســنن النســائي.)هـ1414( .ســنان بــن بحــر بــن دينــار
: حتقيــق.بــرح احلافــظ جــال الديــن الســيوطي
 دار: بــروت،3. ط.مكتــب حتقيــق الــراث اإلســامي
.املعرفــة
.)هـــ1392( . أبــو زكريــا حييــى بــن رشف بــن مــري،النــووي
،2. ط.املنهــاج رشح صحيــح مســلم بــن احلجــاج
. دار إحيــاء الــراث العــريب:بــروت
 الغــش يف منتجــات التجميــل.اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء
. الريــاض. برنامــج التثقيــف الدوائــي-  قطــاع الــدواءجممــع.)هـ1414(. نــور الديــن عــي بــن أيب بكر،اهليثمــي
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