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 بسم هللا الرحمن الرحيم

والتي تم  ،الشررررعيم لم نم الح ام النسرررا يم األحكامتتناول هذا البحث عبارة عن مختصرررر لمحا ررررة 

 )الح ام النسا يم أخ ايات وأحكام(. :نوانبعم 4102تقديم ا في دمشق 
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 ضوابط عمل المرأة في اإلسالم:  -

 أن يأذن ل ا ولي ا . 

  ما.أال يكون عمل ا صارفاً ل ا عن الزواج أو اإلنجاب أو مؤخراً ل  

  األسريم.أال يكون العمل على حساب واجبات ا  

   ل ا العمل فوق طاات اأال يحم.  

 معتبرة. أن يكون عمل ا لحاجم   

  مشروعاً عمل ا أن يكون.  

 معرفم الح ل والحرام.  

   فق مع طبيعت ا وأنوثت ا وخصا ص ا البدنيم والنفسيمأن يت. 

 وتحافظ عليه في أثنا ه أن تخرج للعمل باللباس الشرعي. 

 مسائل متفرقة في عمل المرأة:  -

  البيت طواعيم؟ جا زمشاركم الزوجم في نفقات ما حكم 

 جا ز لزوجته بالعمل بشرط جزء من راتب ا؟الزوج أن يسمح  ما حكم 

 ؟ جا زلقاء عمل ا بالنفقممشاركم ال الزوج على زوجته يشترطأن  ما حكم 

 حرام أموال زوجته ا راً أو حياًء؟ الزوج من يأخذأن  ما حكم 

  نعم كان ذلك ال يؤثر عليه؟ إنعمل تستأذن المرأة زوج ا في هل 

  ؟ نعمإن كانت تعمل لتأمين احتياجات البيت في العملالرشيد تستأذن المرأة زوج ا هل 

  تستأذن المرأة زوج ا في العمل بعد أن اشترطَت ذلك ووافق عليه؟ الهل 

  في الخطوات الماليم الكبيرة وننصح بهال،  صرف بمال ا ؟عندما تت تستأذن المرأة زوج اهل 

  نعم داخل بيت ا؟ تستأذن المرأة زوج ا في العملهل 

 واألولى أن ال تفعلنعم،  هل يجوز للمرأة أن تترك العمل لمنع زوج ا من االستفادة من راتب ا؟ 

  نعم على زوج ا المعسر إذا أيسر؟ ما أنفقته المرأة تستوفيهل 

 هل تسقط اوامم الرجل في بيته بتكفل المرأة بالنفقم على نفس ا وبيت ا؟ ال 

  للمرأة مباح، ويراى أحياناً إلى درجم المندوب.العمل في م نم الح ام النسا يم 

 



 www.ahmadrabah.com  أحكام التجميل والحالقة النسائية

 

 

2 

ر
ع
َّ ش
م 
كا
ح
أ

 
ة
رأ
م
ال

 

 :أاسام ث ثم إلى اإلنسان شعر ينقسممقدمم: 

 .منه شيء إزالم أو اص يجوز أْخِذه: ف  تحريم على الشارع نص   ما: األول

 .والعانم اإلبط مثل المشروع بقدر منه يؤَخذ أو أْخِذه: فُيزال طلبِ  على الشارع نص ما :الثاني

 الجب م. على أو األنف على ينبت الذي الشعر ومثاله، عفو الشارع: فإنه عنه سكت ما: الثالث

 حب تطويل الشعر، ويباح تقصير بعضه، ويحرم حلقه كام ً لغير  رورة. تيس 

  .يستحب تسريح الشعر باعتدال دون إفراط وال تفريط 

  واليدين والرجلينيباح إزالم شعر الجسم 

 .يجوز اص  الشعر أو إزالته من الجسم حال الحيض والنفاس والجنابم 

 يستحب إزالم شعر اإلبط والعانم 

 دون اآلخر )بالشفرة( الرأس يحرم حلق بعض شعر 

  دون بعضه )ترك جانب أطول من جانب(.الرأس شعر اص بعض يجوز 

  بإذن الزوج( -طاهر  -يحرم وصل الشعر بشعر آخر، إال إذا تحققت الشروط: )شعر غير آدمي 

 .يجوز استعمال الحشوة في المودي ت بالشروط السابقم في الوصل 

  استعمال شعر اإلنسان بعد اص ه )ظاهر أو باطن "حشوة"(يحرم 

 .يجوز نتف شعر الوجه إال الحاجبين 

  .ًيحرم نتف شعر الحاجبين لغير  رورة، أو لتغيير شكل ما تحسينا 

 بالمقص. الحاجبين تعديل يجوز 

 .يجوز إزالم الشعر الموجود على الجب م 

  .)يحرم إزالم الحاجبين كل ياً وو ع الوشم الدا م أو المؤات )أا م الحنم 

  من المناطق التي يحرم النظر إلي ا.الغير عر شيحرم إزالم 

 نم على الشعرويجوز و ع خيوط ملونم )خصلم صناعيم( للزي 

  .يجوز استخدام الباروكم بالشروط السابقم في الوصل 

  .ال يصح رمي الشعر في القمامم بعد اصه، والسنم دفنه 

 ال يصح االحتفاظ بالشعر بعد اصه، لما يترتب عليه من مخاطر انكشافه 

 بالشروط السابقم في الوصل. الرموش يجوز استخدام 

 باعتدال يجوز إزالم شعر األنف واألذنين 
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  .يجوز صباغم الشعر بأي لون، وُيكَره السواد 

 .يجوز صباغم الشيب ما لم يقَصد به التدليس على الخاطب 

  .ال يعد  الميش حا  ً لنفوذ الماء عند الو وء، فيجوز المسح عليه في الو وء 

 يجوز صباغم الشعر في فترة الحيض والنفاس. 

  مؤذيم للشعر.يحرم استعمال األصبغم بعيارات ثقيلم 



 www.ahmadrabah.com  أحكام التجميل والحالقة النسائية

 

 

3 

 .يجوز سحب اللون الطبيعي، واستبدال الصباغ به 
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 عورة المرأة المسلمم على المرأة المسلمم ما بين السرة والركبم 

  عورة المرأة المسلمم على غير المسلممكعورت ا على األجانب 

  .تحرم عمليات التجميل إن كانت بغرض طلب الحسن الزا د وتغيير خلق هللا 

  .يجوز اتخاذ األظفار )الصناعيم والطبيعيم( مع الكراهم 

  ً يجوز تقليم األظفار لي 

  .يحرم التشبه بالرجال، وبالبغايا ومشاهير الفَسقم 

  بأا م الحنم والصبغات ال صقم والكريمات المبي ضم. للزبونم يحرم تزيين أماكن العورة 
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   .يجوز استعمال مواد التزيين الحاويم على مادة الكحول أو مادة الجي تين المتحو ل 

  تاتو الشفاهباستخدام الوشم "استعمال الماكياج الدا م يحرم" 

  .يجوز الو وء بالماكياج إذا كان صبغياً يمكن نفوذ الماء من خ له إلى الجلد 

 جوز الص ة بالماكياج ما دام طاهراً ت 

  .يعتبر رأي الزوج بالزينم في الشرع، وليس القرار للمرأة وحدها 

  .يجوز استعمال العدسات الملونم 

  .يجوز استخدام ط ء األظفار ما دام طاهراً وليس للتبرج، وال بد من إزالته للو وء 

 القديرات.الح اات ، وال تليق بللزبونات يجوز تقديم خدمم اص أظفار اليدين والرجلين 

 .يحرم الوشم الدا م على الجسد 
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 .ال يجوز تقديم الخدمات للمرأة المتبرجم 

 عند اتحاد الجنس وأمن الفتنم واجتناب لمس العورة المساجتقديم خدمم  يجوز 

 وال ننصح بالكثير منهلم يحدد الشرع نسبم الربح في بيع الكريمات والماكياجات والَمعدات ،. 

 ال يجوز استخدام الَمعدات ألكثر من زبونم إن ترتب على ذلك  رر.   

  .ال يجوز تصوير الزبونم بعد العمل واالحتفاظ بالصورة كأنموذج عن الموديل 

  ال يجوز التصرف ببااي الكريم في الماسورة دون إذن الزبونم التي دَفَعت ثمن ا كاملم 

 من الزبونم األولى وبدون إذن ا هال يجوز بيع الكريم الفا ض من الصباغ لزبونم أخرى بعد أخذ ثمن 

 األغنيات( -تبادل األحاديث الفاحشم والك م البذيء )النكات  ال يجوز 

  مع العروس أو الزبونمالمراد به الفحش ال يجوز المزاح المبط ن 

 الح ام. اتال يجوز استماع األغاني ومشاهدة األف م ال ابطم في صالون 

  تُقبل عرفاً ال يجوز استخدام المتدربات لم مات شخصيم ال تنفع م في تدريب م وال 

 ال يجوز للح  ام وفريق ا تأخير الص ة عن وات ا في الحاالت الحِرجم كتج يز العرا س 

  ،يجوز ل ا إفشاءها بعد ذلك والال يباح للح  ام أن تستمع خصوصيات الزبونم من ا 
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 )..ال يجوز ثقب غير األذن للزينم )كالجفن واألنف والسرة وحلمم الثدي 

  امل( -الزبونات عند اكتشاف مشكلم مر يم لقلم النظافم )تحسس يجب تنبيه 

  تقع مسؤوليم ستر الزبونات في الصالون على صاحبم الصالون كما تقع على الزبونم نفس ا 

  تقع المسررؤوليم األخ ايم والدينيم والم نيم عن الفتيات المتدربات في طريق الذهاب والعودة إلى

 الصالون كما تقع على األهل.الصالون على صاحبم 

  بضوابط. خفاء الشعر الزا دالحاجبين إلتشقير يجوز 

 الشعر بين الحاجبين( أو اص القفلم فنت يجوز( 

 صبغ شعر الحواجب بنفس لون صبغم الشعر يجوز 

 

 في المحاضرة  التي سبق ذكرهاهذه األحكام مختصرة بناء على الضوابط مالحظة: 

 

 أحمد رباحأ.


