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 أحكام عمل املرأة وكسبها

 األستاذ الدكتور نور الدين عرت
 :أيها االخوة

 فإنا إذا تأملنا آيات القرآن الكرمي جند أهنا تتواتر تواترًا عجيبًا يف بيان كرامة اإلنسان، وليس جمرد
  حقوق اإلنسان، فإنه ابتداًء من التْنزيل األول للوحي

رَْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم * الَِّذي َعلََّم بِا رَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اإِلْنَساَن ِمْن َعَلٍق * اق ْ ْلَقَلِم * َعلََّم ﴿اق ْ
 [5 1]العلق : اإِلْنَساَن َما َلَْ يَ ْعَلم﴾ 

قرآن بكرامة اإلنسان كرامًة حمفوفة بتعهد ربه األكرم، وإمداده إياه بأعظم كرامة هي يشعر الناظر بال
َناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناهُ  :ونقرأ قوله تعاىل .العلم ْم ﴿َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن َءاَدَم َوََحَْلَناُهْم يف اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر َوَرَزق ْ

 [07]اإلسراء/َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل﴾  َعَلى َكِثرٍي ِمَّنْ 
فنعلم منها تأكيد كرامة اإلنسان عند اهلل، ونتابع لنجد الكثري الكثري من آيات القرآن تعلن كرامة 

 .اإلنسان ِما ال نطيل به يف هذا التمهيد
اإلنسان على الرغم من قصور اإلعالن عن حقوق  ،فإذا انتقلنا إىل قضايا املرأة لتطبيق حقوق اإلنسان

فإننا جند إشكاالت عظيمة يف شأن املرأة، ال سيما ما يتصل باحملاوالت  ،الذي أصدرته األمم املتحدة
إلخراج املرأة إىل ميادين العمل، األمر الذي جيعل احلاجة إىل حبث عمل املرأة وكسبها يف ضوء اإلسالم 

 .ضرورة ماسة
أرجاء األرض، ِما ينذر بأعظم اخلطر على بِن البشر، لقد ظهر الفساد يف الرب والبحر، وعم البالء يف 

 الضرورية لسالمة اجملتمع وسالمة النطالق أكثر األمم يف هذا اجملال احلساس دون مراعاة البدهّيات
األسرة، وحلفظ القيم األخالقية الضرورية، بل والستقامة أمر االقتصاد، الذي هو أقوى ما يتذرع به دعاة 

 .خروج املرأة للعمل
وهو الجهد المبذول : المعنى االقتصاديومرادنا بالعمل هنا معىن حمدد جيب أن نَ َتنبََّه له وهو 

 .ألجل تحصيل منفعة سواء أكان هذا الجهد بدنياً أم عقلياً أم بدنياً وعقلياً في آن واحد
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 :أسس ينطلق منها البحث
أن يلحظ األسس اليت جيب أن ينطلق وجيب على من يدرس هذا املوضوع يف هذه الشريعة اإلسالمية 

 . منها ويبِن عليها حكمه يف املسألة؛ مسألة عمل املرأة واختالطها وحجاهبا
 :ومن أهم هذه األسس أصالن

 .التمييز بني حق املرأة يف أن تعمل وبني اإلجياب واإللزام عليها أن تعمل لكسب املال األصل األول:
يما املقلدون لألجانب بني حق املرأة يف أن تعمل وإلزامها بأن تعمل ما أكثر ما خيلط الباحثون وال س

يتحدثون عن حق املرأة يف العمل، فإذا تابعَت كالمهم جتد أهنم  ،بطريق مباشر أو بطريق غري مباشر
ٍه يُ ْلِجئون املرأة، ويودون إجبار املرأة على العمل، وذلك ألهنم يقلدون األجانب تقليدًا أعمًى، دون تَ َنبُّ 

 .إىل ما جيب أن يُعلم يف هذا األمر
وعمل املرأة عند األجانب إلعالة نفسها واجب عليها مىت وصلت سن البلوغ مهما كان األب غنياً 
موسراً، فُحرِم غري املسلمني من نظام النفقة الواجبة اليت جاء هبا سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

سالم، هذا النظام نظام عظيم جدًا يرعى حقوق اإلنسانية وهو املبعوث رَحة للعاملني عليه الصالة وال
 حباجة إىل حبث مفرد لذلك أكتفي باإلشارة إليه.

إذا  وموضوعنا البنت بالذات() فمثاًل ال يلزم عند غري املسلمني األب أن ينفق على االبن والبنت 
البيت الذي يسكن أحدمها فيه  بلغت، ولذلك يطردون األوالد إال أن يعمل الولد أو البنت ويدفعا أجرة

مع أهله )مع أبويه(، وقيمة نفقة املعيشة، وبالتايل جند أن األبناء أيضا يعاملون آباءهم باملثل، النعدام 
نظام النفقة الواجبة، فيكرب األبوان أو أحدمها )فيبلغ عنده الكرب أحد أبويه أو كالمها(. واالبن ميلك مال 

فقريان معدمان، مث ال ميد ولدمها إليهما يد املعونة، ال بقليل وال بكثري، قارون ومها عاجزان عن الكسب 
 .ونالعالقات نتيجة فقدان هذا القان فتحجرت القلوب وساءت

أما اإلسالم فقد كرم املرأة تكرمياً ال يوجد يف أي نظام سواه، ورحم ضعفها أن جترب على خوض غمار 
تمع، برتبية النشء على قيم األمومة اإلنسانية، اليت هي ضرورية احلياة، تقديرًا ملهمتها، وهي صنع اجمل

فهي إذًا مصدر للتنمية  1لنشأة اإلنسان سوي األخالق، سوي النفس، مستقيم التفكري، سليم البنية،
                                                           

 (انظر التوسع يف اآلثار السيئة اخلطرية يف الرتبية ويف نفس الطفل خلروج املرأة إىل العمل يف كتابنا )ماذا عن املرأة؟1 
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بأنواعها االجتماعية واخللقية واالقتصادية، لذلك َل يفرض عليها أن تعمل لكسب املال، بل ألزم نفقتها 
ها، أو ابنها أو زوجها، ِمن تلزمه نفقتها، كما هو مفصل يف باب النفقات يف كتب الفقه، على أبي

وبالتايل فإنه ال جيوز لألب أن يلزم ابنته أن تعمل لكسب املال، إال إذا كان فقرياً، وال جيوز للزوج أن 
ظ الرجل، كما أن يلزم امرأته أن تعمل لكسب املال. وهكذا تتمتع املرأة يف اإلسالم حبظ أكرب من ح

الشرع اإلسالمي كفل َحاية املرأة أن تكون َمهينًة مبتذلًة حتمل هم العيش والكد لكسب لقمة الغذاء، 
ة  لكي تتوفر على هذه اْلُمِهمَّ

  :األصل الثاني يف هذا املوضوع
لصلة بني هو التمييز بني نظام اجملتمع اإلسالمي ونظام اجملتمع عند غري املسلمني، وذلك خبصوص ا

  :اجلنسني الرجال والنساء
نظام اجملتمع يف اإلسالم يلزم احرتام فصل اجلنسني عن بعضهما ومراعاة ذلك، وأن تتقيد صلتهما يف 

 . غري القرابة احملرمة للزواج وغري حال الزوجية
أن خترج أما نظام اجملتمع غري املسلم فلم يتقيد بشيء من ذلك، مث اضطر الرجُل املرأَة وأجربها 

لتكسب عيشها إذ نَكل عن إعالتها واإلنفاق عليها فاضطرت للخروج إىل العمل، وهناك ابتزها الرجل 
غري املسلم أسوأ ابتزاز اقتصادي بالظلم يف خبس األجر وزيادة العمل يف معظم األحيان على عمل 

يسة تسعى. ولقد أنتج الرجل، وابتزها أحط وأدىن ابتزاز جنسي إذ وجدها مضطرة للعمل جاءت إليه فر 
ً عظيمة يف شىت  ُر هؤالء الناس هلداية اهلل وجحودهم حلتمية الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها أخطارا تَ َنكُّ

 .جماالت احلياة
 :حكم عمل المرأة في اإلسالم وتصحيح خطأ المشددين

ي يف خروج املرأة للعمل. إن من هذه املقدمات ميكننا أن ننتقل إىل بيان حكم الشرع اإلسالمي اإلهل
 :أساس هذا احلكم ينبِن على القاعدة اليت أرساها القرآن الكرمي يف قوله عّز وجل

فهذا اخلطاب بلفظه ألمهات  [33]األحزاب: ﴿َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ َواَل تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اجْلَاِهِليَِّة اأُلوىَل﴾
ن، ولكن املفسرين اتفقوا على أن حكمه عام، وهذا شيء واضح بداللة املؤمنني رضوان اهلل تعاىل عليه
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النص؛ ألن أمهات املؤمنني حيتجن إىل االحتكاك باجملتمع لتعليم النساء أمور دينهن وما خيصهن من 
أحكام، فحاجة زوجة النيب عليه الصالة والسالم أن ختالط الناس والنساء بالذات ماسة جداً؛ ألن هلا 

" قَ ْرَن يف : ياة هي إبالغ الرسالة عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ومع ذلك قيل هلنمهمة يف احل
فكيف غريهن، إذن ال جمال الدعاء اخلصوصية أبدًا يف هذا املوضوع. هذا االدعاء خالف ما  بيوتكن"

الرجل، بأداء النصف توجبه قواعد الفقه وأصول الشرع، وهو يعِن أن تتفرغ املرأة لوظيفة األمومة، وملؤازرة 
 .الداخلي من أعباء احلياة، وهو اهلدف الذي جيب أن تبذل املرأة ألجله كل ما يف وسعها

 :فإذا أرادت المرأة أن تعمل وجاءت تستفتي نقول لها
وهذا التقسيم َل أجد من تنبه له )جيب أن نقسم العمل الذي تريدين القيام به إىل قسمني رئيسيني 

هذا التقسيم أول شيء الزم يف  اإلسالميني حىت الذين كتبوا على أساس اختصاص الفقه(من الكاتبني 
هذا املوضوع، وهو مهم لتبني دور املرأة القوي يف اجملتمع واالقتصاد، ولتصحيح خطأ من يظنون منع 

 :املرأة من العمل مطلقاً 
: التوليد، الطب مثل  املرأة خاصة،من هذه األعمال، األعمال اليت متس احلاجة فيها إىل القسم األول:

البدين العام للنساء، طبابة األمراض النسائية اخلاصة بالنساء، طب األسنان، أو تدريب على مهن ميكن 
مثل: احلاسوب، الرتيكو، اآللة الكاتبة، القبالة، أن تعمل فيها املرأة دون اختالط حتتاج إىل تدريب، )

( فنخرج هلن مدربات من النساء يْغِنني البنات عن التعلم من ...زلبعض معاجلات وإسعافات يف املنْ 
 .الرجال واالختالط بالرجال
: أن ما متس إليه ، طبقًا للقاعدةواجب على المرأة المسلمة وجوبًا كفائياً وهذا النوع من العمل 

حبيث إذا نقص العدد حاجة اجملتمع جيب تغطيته على أبناء اجملتمع، وهو هنا النساء وجوبًا كفائياً، 
املوجود من العامالت يف أي مرفق يكون اجملتمع آمثاً كله، وجيب على ويل األمر أن يتدبر النقص بتجنيد 

 .نساء، يعملن يف هذا احلقل، ويسددن الفراغ احلاصل بذلك، وهذا جمال مهم جيب أن ننتبه له
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يها إىل النساء كالتجارة، والعمل يف مصانع أعمال يقوم هبا الرجال وال تتوقف احلاجة ف :القسم الثاني
هذا  2الغزل أو النسيج، أو العمل يف الزراعة، أو يف دوائر الدولة، إىل غري ذلك من أمور يطول سردها.

القسم جيوز للمرأة أن تسهم فيه، طبعًا وظائف ال بد فيها من خروج من البيت إضافة إىل وظائف 
 .الدولة

تاج إىل ترك املرأة بيتها فإنه جيوز للمرأة أن تعمل فيه من داخل بيتها فتبيع وتشرتي أما العمل الذي ال حي
وهتب وتؤجر، وتعمل باألجرة يف بيتها على آلة، وهذا ما كان عليه جمتمعنا. عهدناه وحنن صغار، أذكر 

اليت تصنع، سوق التجار يف حلب امسه سوق املدينة، كان كثري من النساء يأتني إىل احملالت التجارية 
يأخذن املواد ويصنعنها يف البيوت ويأتني هبا مادة مصنعة. لألسف الشديد تقليدنا األعمى أزال هذه 
الظاهرة اليت فيها إعفاف املرأة وإكرامها وإغناؤها عن االختالط، الذي يؤدي إىل ضياع مستقبلها، فهذا 

 .ال إشكال فيه
من البيت فهذه أعمال جيوز للمرأة فيها أن خترج من إمنا البحث يف أن خترج املرأة من أجل العمل 

البيت إذا احتاجت هلذا العمل إلعالة نفسها أو إعالة ولدها أو مساعدة من ينفق عليها، بأن كان أبوها 
: جيوز أن خترجي للعمل من البيت هلذه فقريًا أو معدماً، وهي قادرة على أن تعمل عماًل ما. نقول هلا

                                                           

أباحتها للرجل )إال ما كان مهيناً ُمزرياً باملرأة، مث كنس الشوارع، ونقل الزُّبَالة، وغري ذلك ِما أباحت الشريعة اإلسالمية كل احلرف واملهن والتجارات والعقود اليت 2  
 ونّساجة تنسجها، وهو كثري، وجاءت هباسبق أن ذكرناه، أو شاقاً عليها ال يصلح ألنوثتها ورقتها( ومنذ عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم عملت املرأة َغزَّاَلًة تغزل اخليوط، 

اره، فقال رجل من القوم : إىل النيب )ص( فقالت : يارسول اهلل إين نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النيب صلى اهلل عليه وسلم حمتاجًا إليها، فخرج إلينا وهي إز 
ما أحسنَت، سألَته إياها لقد علمَت أنه ال يرد سائاًل، فقال  يارسول اهلل اُْكُسِنيها. فقال : نعم، فجلس النيب يف اجمللس مث رجع فطواها مث أرسل هبا إليه، فقال له القوم :

 .الرجل : واهلل ما سألُته إال لتكون كفِن يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. أخرجه البخاري
لزوجي شيء،وسأَلَْتُه عن النفقة عليهم؟ فقال  وكانت زينب امرأة عبد اهلل بن مسعود َصَناَع اليدين فقالت : يا رسول اهلل إين امرأة ذات صنعة أبيع منها، وليس يل وال

 .: "لك يف ذلك أجر ما أنفقت عليهم" أخرجه البخاري
ب رضي اهلل عنهم. )الطبقات وكان عبد اهلل بن ربيعة يبعث بعطر من اليمن إىل أمه الرُّبَ يِّع بنت ُمَعوِّذ، فكانت تبيعه إىل أجل... وذلك يف خالفة عمر بن اخلطا

 .(عدالكربى البن س
 . هوكان معتاداً وال يزال أن تنزل املرأة أسواق املدينة يف عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتمل سلعاً تبيعها، وتشرتي ما حتتاج إلي

َنقاع، مث جلست عند َها(، فباعته بسوق بِن قَ ي ْ صائغ لتشرتي منه شيئًا من احللي،  ومن روائع ذلك تلك املرأة اليت قدمت من ضواحي املدينة ِِبََلٍب )أي بسلع َجَلَبت ْ
صدام مع من حضر من وكان الصائغ يهودياً، فأرادها ومن حوهلا من اليهود أن تكشف وجهها، فأبت، فاحتالوا وربطوا ثوهبا لكي تتكشف إذا قامت، وأدى ذلك إىل 

 . املسلمني، وكان هذا العمل السبب املباشر إلجالء بِن قينقاع من املدينة
وبذلك كان هلا شرعنا احلنيف يفسح اجملاالت االقتصادية للمرأة، معززًة مكرمًة ختوضها باختيارها، ال مضطرة لتعيل نفسها، مث ختتار منها ما يعجبها، وهكذا جند 

 .أفضلية على الرجل يف دين اإلسالم، ال حتصل عليه يف غري هذا الدين
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قليل جدًا من علمائنا السابقني وبعض العصريني وأباحوا للمرأة اخلروج للعمل  األسباب. وتوسع بعض
  :لكن باستثناء أمرين أو عملينقاً، مطل

 :  الرئاسة العامة للدولة، اليت مساها الفقهاء اإلمامة العظمى، وهذا باإلمجاع، للحديث العمل األول:
 3لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة...(.)

منصب القضاء، ال جيوز إسناد منصب القضاء إىل املرأة عند مجاهري الفقهاء إال عند  الثاني: العمل
بعض قليل من املتقدمني ال نرى أن نأخذ بكالمهم ال سيما بعد البحوث اليت درست نتائج اشتغال 

 .املرأة قاضية
... املرأة والذي يُلحظ يف هذا االحتياط يف خروج املرأة للعمل األدلة اليت تأمر مبك ث َوقَ ْرَن يف بُ ُيوِتُكنَّ

 :قوله تعاىل وقرارها يف البيوت كاآلية السابقة : ومثل
َنٍة﴾1﴿اَل خُتْرُِجوُهنَّ ِمْن بُ ُيوهِتِنَّ َواَل خَيُْرْجَن ِإالَّ َأْن ]الطالق: ... [، هذه اآلية يف حقَيْأِتنَي ِبَفاِحَشٍة ُمبَ ي ِّ

خُيرجها أحد، فهي يف حق غريها أوىل؛ ألن العدة تأخذ حكم الزواج، إذاً  املعتدة، أُمرت بأال خَترج وال
هذا حكم الزوجية أن ال جيوز أن يأمر الرجل امرأته باخلروج بأي حال من األحوال، وال جيوز هلا أيضاً أن 

 .خترج أيضا إال حباجة
  :ضوابط خروج المرأة للعمل

د كثر البحث عن الرخص   نقول ة يف هذا الزمان   وقوأيًا ما كان املذهب الذي ستعمل فيه املسلم
: لو أخذت بالرأي الثاين املتوسع يف جواز اخلروج لك لكي تكسيب وتعملي، فال بد من شروط جيب هلا

 . أن تُ رَاَعى؛ لكي يكون هذا اخلروج للعمل جائزاً مشروعاً 
مجيعًا أو ألكثركم، مث تأيت األسئلة  وأشري إىل هذه الشروط بإجياز شديد فرمبا كان اإلجياز كافيًا لكم

 .يف احلوار لكي تساعد على اإليضاح ملا ترون احلاجة إليه
 :وهذه الشروط قسمان

 .َل أجد من تنبه له مهمللشروط أيضاً هذا تقسيم  .شروط تتعلق بالعمل -2 شروط تتعلق باملرأة نفسها -1

                                                           

 .يرواه البخاري يف املغازي والفنت، والرتمذي، والنسائ3 
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 :أوالً : الشروط املتعلقة باملرأة
: وهو أصل يف غاية األمهية حيفظ كرامة املرأة ويصوهنا أن تتطلع إليها النفوس املريضة حجابال  1

بالطمع اخلبيث فيها. كما أن احلجاب صيانة للمجتمع من كل املفاسد اليت تَِئنُّ البشرية حتت وطأهتا، ما 
ّر، لذلك جاء األمر باحلجاب ذكرناه وما َل نذكره منها، وما عرفناه وما َل نعرفه، وهو أعظم وأدهى وأَمَ 

  :يف القرآن الكرمي مرتبطاً باإلميان
﴿َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َواَل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإالَّ َما  :قال اهلل تعاىل

َها  ﴿يَا أَي َُّها النَّيبُّ ُقْل أَلْزَواِجَك وجل: عز [. وقال 31]النور: ﴾ُجُيوهِبِنَّ  َعَلى خُبُُمرِِهنَّ  َوْلَيْضرِْبنَ َظَهَر ِمن ْ
 وََكاَن اهلُل َغُفورَاً َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالَبِيِبِهنَّ َذِلَك أْدىَن َأْن يُ ْعَرْفَن َفاَل يُ ْؤَذْينَ 

 .[55]األحزاب: َرِحيَمًا﴾
: واإلذن ضروري أن يأذن الرجل لزوجته بأن خترج للعمل، أو األب والويل ضروري لتنسيق ـ اإلذن2

عمل املرأة وانسجامه مع مصلحتها، حني دراسة األمر الذي خترج املرأة ألجله؛ ألن الزوج حريص على 
فيتم التشاور  امرأته وعلى مسعتها ألهنا من مسعته، واألب حريص على ابنته وعلى مسعتها وهكذا.

 .والتناصح يف األمر لكي يكون عملها حماطاً بدراسة تامة
، وله منعها من اخلروج، فإن خرجت بغري إذنه أمثت، وصارت أما إذن الزوج ففرض واجب مراعاته

ناشزًة، أما إن َل تكن متزوجة فتستأذن أباها ومن يقوم مقامه، وهو من باب الرب والصلة بينها وبني رهبا 
  .تعاىل

أال ختتلط بالرجال يف هذا اخلروج، وهو منبع الفساد يف وضع اجملتمعات غري املسلمة  :عدم االختالط
 .وأساس البالء، وأشد ذلك اخللوة باألجنيب

 :ثانيا : الشروط املتعلقة بالعمل
 (:ـ أن يكون العمل مشروعاً )أي مباحاً شرعاً 1

رمة ولو لنساء، كأن تشتغل بائعة ُمْسِكٍر أو دخدر ولو يف بيتها فال جيوز أن تبيع يف حمل يبيع أشياء حم
أيضاً، أو تعمل عارضة أزياء أو مغنيًة غناء فيه امليوعة   أما أن تعمل يف غناء ال ميوعة فيه وأمام نساء 

ابًَة )وهي اليت تعدد  صفات فقط فهذا جائز   وال أن تعمل نواحًة )ترفع صوهتا بالبكاء يف مأمت( وال َندَّ
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حسنة للميت(، وال جيوز هلا أن تعمل يف السحر أو التنجيم أو الكهانة أو الشعوذة، وال أن تقصد 
 . ساحراً وال كاهناً 

 .وهكذا كل عمل حمّرم أو يساعد على حمّرم ال جيوز للمرأة طبعاً وال للرجل أيضاً أن يعمل فيه إطالقاً 
 : متهاـ أن يكون العمل متفقاً مع طبيعة المرأة وكرا2

َنًة  ألن كرامة املرأة تتصل بكرامة أسرهتا وأوالدها وزوجها فيجب أن تكون مصونًة، وأن تكون هي َصي ِّ
أيضاً، فال جيوز أن تعمل يف األعمال الشاقة أو اخلشنة مثل أعمال التعدين أو البناء، أو احلدادة، 

أو مسح األحذية وما أشبه ذلك،  والنجارة، أو إصالح السيارات العامة أو القطارات أو كنس الشوارع
 .وإن شاع هذا يف دول تزعم أو يُ ْزَعُم هلا وصف التقدم

  :ـ اتفاق العمل وتناسقه مع واجبها في المْنزل3
فال جيوز هلا أن تلتحق بعمل يشغلها ساعات طويلة، يؤدي إىل تضييع واجب عليها لزوجها أو 

ن ذلك مسؤولية جسيمة، وعلى هذه املسؤولية تتوقف لولدها أو لوليها وما إىل ذلك، فإهنا مسؤولة ع
 :سالمة بناء اجملتمع. وقد ثبت يف احلديث الصحيح املتفق عليه قوله عليه الصالة والسالم

واملرأة راعية يف بيت بعلها وولده ) :وقال يف هذا احلديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته()
 (.وهي مسؤولة عنهم

 : عمل الرجال ـ التوافق مع مجال4
بأن ال يؤدي عملها البطالة بني الرجال؛ ألن ذلك يؤدي إىل اضطراب مسؤوليات اجملتمع عامة، وهو 
أمر يرجع أيضًا إىل دراية املسلمة بواقع األمر يف العمل الذي تريد شغله بصورة خاصة. وهو يف األصل 

 .خاضع لتخطيط الدولة العام
 :4أحكام ما تكسبه املرأة

ولألمهية البالغة نذّكر بأن ما حتصل عليه املرأة من مرّتب وظيفة تقوم هبا أو أجِر عمل تعمله، أو ربح 
بعقد تعقده...كل ذلك هو ملك هلا خاصًة، ليس ألحد فيه أي حق، إال حق فرضه اهلل تعاىل، فليس 

                                                           

 .أضفنا هذا البحث ألمهيته البالغة 4
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وال ينقص ذلك من ألبيها أو لزوجها أو البنها حق يف شيء ِما تكسبه، شأهنا يف ذلك شأن الرجل، 
 .حقها يف النفقة الواجبة هلا على زوجها شيئاً قط

﴾  :وذلك صريُح نص القران، قال اهلل تعاىل ﴿لِلرَِّجاِل َنِصيٌب ِمَّا اْكَتَسُبوا َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِمَّا اْكَتَسْْبَ
َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن جِتَارًَة ﴿يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكلُ  :وقال عز وجل  ،[32]النساء:  وا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ

﴿َوِإْن أََرْدمُتُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوَءاتَ ْيُتْم ِإْحَداُهنَّ :وقال عز وجل ،[25]النساء:َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكم﴾ 
بَ ْعُضُكْم ِإىَل بَ ْعٍض ُه بُ ْهَتانًا َوِإمْثًا ُمِبيًنا * وََكْيَف تَْأُخُذونَُه َوَقْد أَْفَضى ِقْنطَارًا َفال تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا أَتَْأُخُذونَ 

 [ 21   27: ]النساء َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا﴾
 وهذا صريح يف حترمي أخذ الرجل شيئًا من مهر امرأته اليت أعطاها أي ولو كانَفال تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيئًا

إياه، ولو أعطاها قنطارًا قلياًل، فدل باألوىل واألقوى على حترمي أخذه ِما كسبته هي أو ملكته من غري 
 .طريق زوجها. فليعترب أولوا األلباب

 5مال امرئ مسلم إال عن طيب نفسه" " ال حيلوقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : 

ضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم : " فإن دماءكم وأموالكم وأعراوقال أيضاً 

 6هذا "
وقد يتطاول بعض الرجال على مرتبات أزواجهم، أو كسبهن فيقتطعون منه شيئاً، أو يلزمون املرأة أن 
تشارك يف اإلنفاق على البيت، بل قد جَتاوز أناس ذلك إىل التطاول على أحكام اهلل تعاىل واقرتاح أن 

ظام النفقة لتغريات األوضاع االقتصادية واالجتماعية بزعمهم الفاسد، فإنه ملا تطورت املرأة اليوم خيضع ن
 .وشاركت يف أعمال الرجل والوظائف فلتشارك الرجل يف اإلنفاق على األسرة

  :وهذا خطأ في حق الشرع عظيم، وضالل مبين، نوضح جوانب من خطئه وبطالنه فنقول
السنة اليت فتحت جماالت الكسب للمرأة هي اليت قضت هلا بالنفقة الكاملة   إن نصوص القرآن و 1

 ه:أسرته النفقة كلها حسب سعته وحالعلى زوجها وألزمته أن ينفق على 
  [233]البقرة : ﴿َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقُ ُهنَّ وَِكْسَوتُ ُهنَّ بِاْلَمْعُروِف﴾ 

                                                           
 .أخرجه البخاري 5
 .متفق عليه 6
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  [233: ]البقرة ﴾ُعوا َأْواَلدَُكْم َفالَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتَ ْيُتْم بِاْلَمْعُروفِ ﴿َوِإْن أََردمتُّ َأْن َتْستَ ْرضِ 
وغري ذلك من النصوص الكثرية القطعية، اليت توجب على الزوج النفقة على زوجه، سواء كانت غنية 

هلا على زوجها بداللة آيات القرآن  فالنفقة فرض ...أو فقرية، أو كانت موظفة أو عاملة أو غري ذلك
 .القطعية واألحاديث الثابتة املتواترة النبوية وإمجاع األمة اإلسالمية

فالقول بإلزام املرأة العاملة بشيء من النفقة رفض ألحكام كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم 
 .القطعية

ها بذلك، وحيث إنه رضي خبروجها فليس له   إن من شرط جواز عمل املرأة خارج البيت إذَن زوج2
احلق أن يتقاضاها شيئًا مقابل ذلك، ولو شرط ذلك عليها وأعطته كارهًة ليس من طيب قلبها، خالصاً 
من صميم رضاها، فهذا املال مغصوب، والرجل مغتصب آكل مال حرام. وحيق هلا أن ترجع عن هذه 

زوجها من العمل بسبب ذلك فيجب عليها ترك  العطية، وتتوقف عن الدفع مىت شاءت. وإن منعها
 .العمل واملكث يف بيت الزوجية، ما دام زوجها ينفق عليها مبا فيه كفايتها باملعروف

 .  إن إلزام املرأة الكاسبة باملشاركة يف النفقة يؤدي إىل إلزامها بالعمل، وهو عكس األوضاع الشرعية3
أموال نسائهم كما هو واقع يف أوربة وأمريكة اآلن، وهو   إن هذا يؤدي أن يتسلط الرجال على 4

عكس األوضاع الشرعية، إن احلكم الشرعي يوجب أن ينفق الرجل على املرأة أمًا أو بنتًا أوزوجاً. ال أن 
تنفق عليه ال كليًا وال جزئياً. ويؤدي تغيري ذلك إىل الفساد العظيم، الذي وقعت فيه املرأة األجنبية 

وأعجب من ذلك تفكري بعضهم مبساواة املرأة مع الرجل يف اإلرث طاملا أهنا  . ألجنبيةواجملتمعات ا
 . ساوته وشاركته يف الوظائف واألعمال وكسب املال
  :والجواب عن ذلك من وجوه كثيرة نذكر منها

  أحكام املواريث ثبتت بنصوص القرآن القطعية، ونصوص القرآن هي اليت أعطت املرأة حق 1
 .فال جيوز دخالفتها الكسب

  إن الرجل ملزم بتحمل النفقات عن املرأة : املهر واألثاث لبيت الزوجية مث اإلنفاق عليه. أما املرأة 2
 .فليست ُمْلَزَمًة بذلك، فال يصلح التسوية بينهما يف املرياث

مية السكانية   إن الشريعة اإلسالمية حرصت على أن تتوفر املرأة على وظيفتها األساسية يف التن3
 .والرتبوية واألخالقية واالجتماعية، وذلك بأن تكون َمْكِفيًَّة َهمَّ العيش وأن يلزم الرجل باإلنفاق عليها
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  إن الشريعة اإلسالمية حرصت على َحاية املرأة املسلمة واجملتمع املسلم من املفاسد اليت وقعت يف 4
لنفقة، مث فتحت هلا باب احلرية االقتصادية لكي تعمل اجملتمع غري املسلم ِما سبق ذكره، فأوجبت هلا ا

باختيارها ويف جمال العمل الالئق بكرامتها، وعلى حسب اختيارها للعمل، وألن تعمل أو ال تعمل أبداً، 
وبذلك متارس وجودها، ويفيد اجملتمع من مواهب صاحبات املوهبة، وبذلك كان للمرأة حرية مضاعفة 

أكرب من الرجل نسبياً، وذلك يوجب توفري النفقة هلا كاملة، وأن يكلف الزوج  على الرجل وفرص مَتَلُّكٍ 
هبا وباألسرة كاملة فضاًل عن مسؤوليات الرجل الكثرية، وذلك يوجب حال دخول املرأة يف املرياث مع 

  التزام القاعدة الرجال .لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنْ ثَ يَ نْيِ 
لبيئات للمرأة أن تعمل، فهو واقع باطل شرعاً، والباطل ال قيمة له، وال   إنه إن وقع إلزام يف بعض ا5

  .جيوز أن جنعل له أي اعتبار فضالً عن أن يُ َغي ََّر احلكم الشرعي ألجله
 :نتيجة عامة

ً مهمة نذكر  وإذا ما أردنا أن نستخلص بعد هذا العرض السريع املختصر نتائج البحث فإنا جند أمورا
  :منها ما يأيت

  أن ديننا اإلسالمي احلنيف َكرَّم املرأة تكرميًا ال يدانيه أي عطاء قدمه أي قانون وضعي يف الدنيا،  1
وذلك يف باب النفقة الواجبة، مث يف صيانتها باحلجاب، مث يف إحاطة عملها بشروط حتفظ هلا كرامتها 

 .وعفتها، وجعلها حمل الرعاية لتؤدي دورها صانعًة حاميًة للمجتمع
 .؛ لصيانتها، وحفظ سالمة اجملتمع يف املستقبل  التوصية بضرورة االهتمام مبراعاة أحكام عمل املرأة 2
  ضرورة احملافظة على التوفيق بني اهلدف األمسى األعظم الذي خلقت املرأة ألجله، و إسهامها يف  3

 .العمل االقتصادي
وإبعاد التسلط على ماهلا وكسبها بضمانات   احملافظة على حق املرأة فيما تكسبه من املال،  4

 .قانونية، وتوجيهات اجتماعية
  التحذير من التجاوز بأحكام الشريعة يف شؤون املرأة حتفظُا من النتائج اليت وصلت إليها يف  5

 ل:وجواليت هي نتيجة من يضل عن صراط اهلل تعاىل، كما قال عز  الغرب،
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وقال يف  ،[121طه:] ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنَكًا َوحَنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى﴾﴿َوَمْن َأْعَرَض َعْن 
 [ 13]االنفطار:﴿ِإنَّ األَبْ رَاَر لَِفي نَِعيٍم﴾ : حق املتقني

أي يف الدنيا قبل اآلخرة، وهذا هو الذي يُلحظ يف جمتمع األتقياء وفقنا اهلل وإياكم جيمعًا إىل أن 
يتنا هبذا اجملال اخلطري، وأن نوقظ أبناء وبنات ديننا إىل اتباع هذا الدين الذي تكفل اهلل نؤدي مسؤول

 .[3]املائدة: ﴾﴿اْلَيوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديَناً  : بكماله
بادئ اإلسالم وأحكامه يف املرأة، بأسلوب علمي، مستند إىل   افتقار العاَل غري املسلم لنشر م 6

اإلحصاءات، وهي كثرية لديهم، وإننا نقدم هذا البحث للمسلمني، ولغري املسلمني أيضاً، وقد حلظ 
الذين حاوروا األجانب باألسلوب العلمي اهلادئ تأثرًا واقتناعًا لديهم، بل التمِن أن يأخذ جمتمعهم 

 .حبكم اإلسالم
  :دلت اإلحصاءات على نتائج خطيرة تسجل ما يأتي لقد

أن االبتزاز اجلنسي للنساء العامالت قد بلغ رقمًا فظيعًا تناول أغلبية هؤالء العامالت، حىت بلغت 
  .%57النسبة 

 .شابة يف بريطانيا حتمل سفاحاً يف كل أسبوع 107  
 .يز ضد املرأة يف بريطانياألف باحثة بريطانية تقدمت باحتجاجات شديدة على التم 57  

ألف بالغ اعتداء جسدي على النساء لعام واحد،  577  سجلت الشرطة يف أسبانيا أكثر من 
 .وأكثر من حادثة قتل كل يوم

 .من النساء اإلسبانيات َيستعملن حبوب منع احلمل، وأغلبهن عازبات % 53  
 .ن ِقَبل آبائهنمنهم يغتصْب م 277فتات،  1577  يُغتصب يومياً يف أمريكا 

امرأة تقتلن يف كل سنة  1777من الزوجات يعانني الضرب املربّح، و  % 07  ُأحصي يف أمريكا 
 .على أيدي أزواجهن أو من يعيشون معهن

 .من عدد الزجيات % 07  بلغت نسبة الطالق يف أمريكا 
الغرب تعيش أتعس فرتات وغري ذلك كثري ال جمال الستيعابه، حىت َأّكد باحثون أجانب أن املرأة يف 

 .حياهتا املعنوية
 .والسالم عليكم ورَحة اهلل وبركاته


