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مقارنة فقهیة دراسة أحكام، من علیه یترتب وما المرأة لعمل الزوج إذن اشتراط

الرفاعي إبراهیم الرفاعيوردینا القادر عبد *جمیلة

لخصم
المرأة وحق العمل، من زوجته منع في الزوج حق فیه وبینا المرأة، لعمل الزوج إذن اشتراط موضوع الدراسة تناولت

وهل النفقة، في بحیثالعاملة منه جزء في أو المرأة، راتب في الحق للزوج وهل الحق؟ لهذا مسقطاً سبباً العمل یعتبر
منها الراجح وبیان المسائل كل في أدلتهم ومناقشة الفقهاء آراء بیان مع أسرتها؟ على باإلنفاق معه بالمشاركة .تكلف

الدالة المرأة:الكلمات عمل الزوج، .إذن

ـةال ـ مقدم

الحمد إلیه،إن ونتوب ونستغفره ونستعینه نحمده هللا
فهو اهللا یهد من أعمالنا، وسیئات أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ
إله ال أن ونشهد مرشداً، ولیاً له تجد فلن یضلل ومن المهتد

ورسوله عبده محمدا وأن اهللا سیدناإال على والسالم والصالة
وأصحا اله وعلى للعالمین، رحمة المبعوث أجمعینمحمد به

وبعد الدین، یوم إلى نهجه على سار : ومن
العالقات بقاء على الحرص أشد حرص قد اإلسالم فإن
األسرة، دائرة في وبخاصة وقویة سلیمة المجتمع أفراد بین
الحقوق بیان ومنها ذلك، یكفل ما األحكام من فشرع

والمرأ الرجل من لكل المتعلقة،ةوالواجبات األحكام وبیان
لهبعمل الواجبة الشروط ذلك في بما .المرأة

مسؤولة وهي بیتها في راعیة المرأة كانت رعیتها،ولما عن
حاجاته،لوالرج وتلبیة البیت شؤون وعن المرأة عن مسؤول

شرعاًًً وكانوقانوناًومكلف لها، السعادة وتوفیر مصالحها بحفظ
سو علیهما، تعود وأضراره لها، یعود خیره المرأة كانتأاءعمل

مادیة األضرار مسألةأمهذه في البحث من البد كان معنویة،
المرأة لعمل الزوج إذن .اشتراط

خالفاً، فیها أن لنا یتبین المسألة هذه على االطالع وبعد
أو للنفقة، استحقاقها في االختالف الخالف هذا على وترتب

دفعنا ما كله ذلك فكان بیتها، على راتبها من إلىإنفاقها
خالل من وذلك حكمه، لتوضیح الموضوع هذا دراسة
مذاهب ودراسة بعمق، فیها والبحث النصوص، إلى الرجوع

وأدلتهم .الفقهاء

اجتماعیة قضیة یعالج كونه في الموضوع أهمیة وتكمن
األسرة، كیان هدم إلى تؤدي التي األمور من أصبحت مهمة

الق مئات في تنظر الشرعیة المحاكم غدت المتعلقةحتى ضایا
مما فیها الشرعیة األحكام بیان یستدعي وهذا المسألة، بهذه
االستقرار یوفر وبالتالي األزواج، بین النزاع دائرة من یقلص

المسلمة لألسرة .واالستمرار
اآلتي النحو على البحث خطة : وجاءت

البحث: أوالً تهم مصطلحات
رعایة: ثانیاً أجل من البیت داخل المرأة األسرةعمل
االكتساب: ثالثاً أجل من البیت داخل المرأة .عمل
البیت: رابعاً داخل المرأة لعمل الزوج إذن اشتراط
البیت: خامساً خارج المرأة عمل .حكم
للعمل: سادساً المرأة خروج لجواز شرط الزوج إذن
الزواج: سابعاً عقد في العمل .اشتراط
العاملة: ثامناً المرأة .نفقة

الزوجخر-ا بموافقة للعمل المرأة .وج
الزوج-ب موافقة دون للعمل المرأة خروج

بیتها: تاسعاً على النفقة في العاملة المرأة مشاركة .حكم
والتوصیات النتائج أهم وفیها .الخاتمة

یجعل وأن الصواب، إلى وفقنا قد نكون أن اهللا نسأل
الجه بأن اعترافنا مع الكریم، لوجهه خالصا البشريعملنا د

أخطانا وإن اهللا فمن أصبنا فإن لذا نقص، أو خلل من یخلو ال
العالمین رب هللا والحمد أنفسنا، .فمن

البحث: أوالً تهم مصطلحات
األولى الشرط: المسألة تعریف

اللغة في أشراط،العالمةبالتحریك: الشرط والجمع ، األردنیة الجامعة الشریعة، كلیة وأصوله، الفقه تاریخ. قسم
البحث قبوله24/4/2008استالم وتاریخ ،27/10/2008.

العلمي2009 البحث األردنية/ عمادة حمفوظة. اجلامعة احلقوق .مجيع
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بالشيء اإللزام على .)1(ویطلق
االصطالح في ی: الشرط علىما الشيء وجود توقف

وجود وجوده من یلزم وال حقیقته عن خارجا وكان وجوده
العدم عدمه من یلزم ولكن .)2(الشيء

الثانیة اإلذنتعریف: المسألة
اللغة في بالشيءنقول: اإلذن علم،أذن بمعنى إذناً
و اإلعالم، وسمحواألذان له أباحه بمعنى الشيء في له أذن

.)3(له
اال في ممنوعاً: صطالحاإلذن كان ما إباحة فعلهو من

قول .)4(أو
الثالثة العمل: المسألة تعریف

اللغة في والفعل،: العمل المهنة أعمالهو ،والجمع
وملكه ماله في الرجل أمور یتولى الذي هو والعامل

.)5(وعمله
االصطالح في اإلنسان: "العمل یبذله الذي الجهد وهو

عقلیاً أكان عضلیسواء منفعةاًأم تحقیق أجل وعرف. )6("من
القلب: "بأنه أعمال من أكان سواء وفكر بقصد كان فعل كل
الجوارحةكالنی أفعال من .)7("أم

الرابعة المهنة: المسألة .تعریف
اللغة في بالعمل: المهنة .)8(الحذق

بأنها االصطالح في الشخص: "المهنة یتخذها التي الحرفة
العیش .)9("لكسب

الخامسةالمسأل الخدمة: ة .تعریف
اللغة في للمهنة: الخدمة .)10(مرادفه

باألعمال بالقیام االصطالح في خصصت أنها غیر
مكان في معینه بأعمال القیام أو أشخاص أو لشخص الخاصة

المهارة،)11(معین الشتراط الخدمة من أخص فالمهنة وعلیة
الكسب بقصد تكون وأنها كما .فیها

األسرةعمل: ثانیاً رعایة أجل من البیت داخل المرأة

وخصوص عموم بینهما والخدمة المهنة أن سابقا ذكرنا
ً حاذقا یكون بالمهنة یقوم من ألن الخدمة، من أخص فالمهنة
خدمة فإن السابق، التفریق على وبناء عمله، في وماهراً

تعني بیتها في بإدارة: المرأة المتعلقة الخاصة باألعمال القیام
فیه من رعایة على والقیام .المنزل

عم فیهلأما تقصد فعل كل فهو البیت داخل المرأة
و كالنسیج، الدخل وزیادة الغیرحضانةاالكتساب أطفال

الطیور وتربیة واألشربة، األطعمة، وكصناعة باألجرة،
وغیره .اوالحیوانات

أسرتها رعایة على والقیام منزلها في المرأة خدمة وحكم
من تعالى،أمر اهللا إلى المرأة به تتقرب ما خیر ومن إلیه دوب

االستقرار للمرأة یوفر الذي المكان هو الزوجیة فبیت
السعادة أسباب وتوفر بیتها ترعى عندما فهي والسكن،

وأبنا تطبیقاًئلزوجها تعالىها قُوا: "لقوله آمنُوا الِذین َأیُّها یا
نَار وَأهِلیكُم والِْحجارةَُأنفُسكُم الناس وقُودها التحریم" (ا : سورة

فتكون). 6 المنكر عن وتنهاهم المعروف على تعینهم فهي
ورضیت النیة، أخلصت متى تعالى اهللا رضا نالت بذلك

أسرتها نجاح في المتمثل وتمیزها بنجاحها . وسعدت
خدمة وثواب فضل على النصوص من جملة دلت وقد

بیته في ومنهاالمرأة : ا

تعالى.1 ِبالْمعروِف: "قال علَیِهنَّ الِذي ِمثُْل . "ولَهنَّ
البقرة( )228: سورة

االستدالل تفسیره: وجه في كثیر ابن ولهن{وقوله: قال
بالمعروف علیهن الذي الحق} مثل من الرجال على ولهن أي

إلى منهما واحد كل فلیؤد علیهن، للرجال ما مااآلخرمثل
بالمعروف،یجب المرأةعلیه به تقوم الذي المعروف ومن

واالطمئنان السعادة وتوفیر رعایتها على تقوم أن أسرتها تجاه
. ألفرادها

المؤمنات. 2 قریش نساء في السالم الصالة علیة : " قال
یتیم على أحناهن قریش نساء صالح اإلبل ركبن نساء خیر

ید ذات في زوج على وأرعاهن صغره، )12(".في

االستدالل هذه: وجه بحقأن قیامها تستوجب الرعایة
أسرتها لشؤون ورعایتها وأبنائها )13(.زوجها

السالم.3 الصالة علیة عن: "قال مسؤول وكلكم راع كلكم
مسؤولة وهي وولده، زوجها بیت في راعیة والمرأة رعیته

رعیتها )14(".عن

قالت. 4 بكر أبي بنت أسماء تزوجني": عن أن بعد
مؤونت وأكفیه فرسه، أعلف كنت العوام بن وأسوسه،هالزبیر

و للناضج النوى وأوأدق واخرأعلفه الماء، عربه،زسقیه
من جارات لي یخبزن فكان الخبز، أحسن أكن ولم له واعجن

منأوكنت،األنصار النوى رأنقل على الزبیر سيأرض
فكأنما بخادم بكر أبو لي أرسل حتى فرسخ ثلثي على وهو

)15(".عتقنيأ

قالت.5 عنها اهللا رضي سلمة أم اهللا: عن رسول تزوجني
أن بعد المساكین أم خزیمة بنت زینب بیت فأدخلني فانتقاني
وإذا شعیر، من شيء فیها فإذا فیها فاطلعت جرة، فإذا ماتت،

إهالة)16(وبرمة،ىرح من كعب فإذا فیها فنظرت )17(وقدر

فطحنت: قالت الشعیر ذلك البرمةفأخذت في عصدته ثم ه
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ف اإلهالة من الكعب قالتأوأخذت به، طعام: دمته ذلك فكان
عرسه لیلة أهله وطعام وسلم علیه اهللا صلى اهللا )18(.رسول

االستدالل رعایة: وجه حسن على السابقة األحادیث تحث
من صوراً سلمة وأم أسماء حدیث بین وقد ألسرتها المرأة

الرعایة .حسن
تجب وال وجوبهذا لعدم منزلها في الخدمة على المرأة ر

علیها تخد)19(ذلك ال المرأة كانت إذا بل كانتم، بأن نفسها
بإحضار الزوج فیلزم مریضة كانت أو مثیالتها، تخدم ممن

تعالى لقوله لها، ِبالْمعروِف: "خادمة سورة". (وعاِشروهنَّ
لها) 19: النساء یقیم أن بالمعروف العشرة یخدمهاومن من

أهلها بیت في مخدومة كانت .)20(.إذا

االكتسابع: ثالثاً أجل من البیت داخل المرأة مل

وزیادة المال اكتساب المرأة به تقصد فعل كل وهو
الخفیفة بالصناعات كعملها البیت، داخل ذلك ویكون الدخل،
بتربیة قیامها أو واألشربة، األطعمة وصناعة كالنسیج،

و منهاالحیوانات یحتاج وال البیت داخل ذلك ویكون الطیور،
البیت مغادرة .إلى

داخ المرأة عمل االكتسابلحكم أجل من البیت
یعود عمل بكل المرأة قیام بجواز القول على الفقهاء اتفق

یتعار أال بشرط بالفائدة الزوجیةضعلیها واجبات مع
تجب. )21(األساسیة حروال غیر حال أي في العمل االتعلى

الهالك من نفسها على معها تخشى التي فيجاء. الضرورة
منه: "الدسوقيةحاشی یراد عمل بأي القیام الزوجة على لیس

أنواع من لیست األشیاء هذه ألن تجبر ال أي االكتساب،
أن الزوجة على ولیس التكسب أنواع من وإنما الخدمة،

تتطوع أن إال للزوج .)22("تتكسب

ا: رابعاً البیتإذن داخل المرأة عمل في لزوج

التجارة، أو كالحیاكة، بمهنة البیت داخل المرأة عملت إذا
علیها تجب فهل منعها وإذا الزوج موافقة لذلك یشترط فهل

الطاعة؟
قولیناختلف إلى المسألة هذه في :الفقهاء

األول :القول
قول في الحنفیة والشافعیة)23(ذهب بجواز)24(، القول إلى

بإذنعم یشرع مما وغیرها بالتجارة البیت داخل المرأة ل
إذنه، وبغیر اجاءالزوج حاشیة عابدینفي العمل: "بن أما

حال في خصوصاً منه لمنعها وجه فال فیه، له ضرر ال الذي
عم بال المرأة ترك فإن بیته، عن إلىلغیبته یؤدي بیتها في

والشیطان النفس .)25("وساوس
الثاني : القول

الحنفیةذ والمالكیة)26(هب قول القول)27(في بأن: إلى
ألجنبي، تبرعاً ولو عمل، كل ومن الغزل من منعها للزوج

قابل مغسلة،ةولو حاشیةأو في عابدینجاء منعها: "ابن وله
إلى أو ضرره أو حقه تنقیص إلى یؤدي عمل كل من

بیته من ".خروجها
األول القول أصحاب : أدلة

القائ العملاستدل من زوجته منع للزوج لیس بأنه لون
اآلتي النحو على أجملها أدلة بعدة البیت :داخل

اهللا. 1 رضي المؤمنین أم جحش بنت زینب عن روى
تدب: "عنها فكانت الید صناع امرأة كانت وتخرزغأنها

اهللا سبیل في )28(".وتتصدق

االستدالل أنها: وجه عنها اهللا رضي زینب حدیث أفاد
علیهاكانت ینكر ولم ذلك من تتكسب وكانت بیتها، في تعمل

علیه منه إقراراً فكان ذلك، وسلم علیه اهللا صلى الرسول
والسالم .الصالة

قال. 2 عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي نهانا: "عن
وسلم علیه اهللا صلى عمل" النبي ما إال األمة كسب تعن

والغ الخبز، نحو بأصابعه هكذا وقال والنقشبیدها .)29(زل،
االستدالل عن: وجه وسلم علیه اهللا صلى الرسول نهي

على ذلك فدل والنقش الغزل قبیل من كان ما إال األمة كسب
مشروعیتها وعلى األعمال هذه مثل .جواز

وسلمقال.3 علیه اهللا ضرار: "صلى وال ضرر .)30("ال
االستدالل بیتها،منع: وجه داخل وهي العمل من المرأة

واجباتو من علیها ما أدت الضرروقد بها یلحق حق بغیر
تعس قد بذلك یكون فالزوج ونفسیا، حقهفمادیاً استعمال في

منعها .في

الثاني القول أصحاب : أدلة
داخل العمل من زوجته منع للزوج بأن القائلون استدل

اآلتي النحو على أوجزها أدلة بعدة : البیت
لا.1 لها ضرورة ال الزوجة كفایتهان لوجوب لعمل

حقه من كان لذا أهلها على أو زوجها على ونفقتها
. منعها

المنقص.2 التعب إلى بها یؤدي المرأة عمل إن
واجب وحسنها جمالها على والمحافظة لجمالها،

للزوج وحق .علیها
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أن.3 له طاعتها ومن زوجها بطاعة مأمورة المرأة
عنه نهاها عما وتنتهي بأمره .تأتمر

والترجیحالمناق : شة
الثاني: أوال القول أصحاب الفریق) المالكیة(رد أدلة على
).الشافعیة(األول

داخلا.1 المرأة عمل من الرجل تضرر بعدم القول ن
العرف بحسب متفاوت الضرر ألن نظر، فیه البیت
تقوم الذي العمل طبیعة وبحسب نفسه، الشخص وبحسب

.المرأةبه
فف.2 زینب بحدیث االستدالل علأما داللة العملىیه جواز

النبي معارضة على الدلیل یقم ولم مطلقا البیت داخل
وسكوت،لعملها بیتها في عنها اهللا رضي زینب وعمل

على إقراره على یدل عنه وسلم علیه اهللا صلى الرسول
.عملها

رض حالة خالاوفي ال البیت داخل المرأة بعمل فالزوج
جوازه في الفقهاء .بین

أصحار: ثانیا األولبد أدلة) الشافعیة(القول على
الثاني القول ): المالكیة(أصحاب

یكو.1 ال المرأة خروج بأن القول على إالنویرد
على یدل المحظوراألضرورة من الضروراتتنه ألن

ضرور ال إذ نظر ذلك ففي المحظورات، تبیح التي ةهي
وسلم علیه اهللا صلى الرسول مع النساء خروج في

یتطوعنللقتا أن إال علیهن بواجب ولیس والجهاد، .ل
النفسیة،.2 منها كثیرة حاجات لتحقق تعمل المرأة إن ثم

عملها یكون وقد بعملها، لنفسها السعادة تحقق فهي
نفسها في كامنة إبداعیة طاقات .لتفریغ

ذاتهو.3 الوقت في وهي والمؤونة النفقة مكفولة المرأة
كامالً حقها فوتأخذ المیراث الغیرفي على نفقتها جوب

یمن المالعال من المزید لنفسها تكسب أن .  من
الحالة.4 لعدمالنفسیةأن نتیجة بالمرأة یلحق الذي والتوتر

لجمالها منقص ً أیضا هو تعیش الذي والفراغ عملها
لصحتها .وموهن

ال: ثالثاً مختارالقول
م الزوجة منع في الزوج بحق القول االكتسابإن داخلن

لزوجهاا المرأة طاعة لوجوب األرجح هو قیامها،لبیت وألن
أو تؤذیه أو االجتماعیة، مكانتها في یؤثر قد المهن ببعض
ما لها وفر قد الزوج دام فما االجتماعي، وضعه في تؤثر

ولمحافظتهدتری العمل، من بمنعها حتى إلسعادها وسعى ،

األم هذا في الطاعة عدم وألن وجمالها، صحتها قدعلى ر
األوالد، واطمئنان األسرة استقرار على باألضرار یعود

ضرره،ف أو حقه تنقیص إلى یؤدي عملها مادام منعها للزوج
تنقی وال فیه ضرر ال الذي العمل بهصأما وتقوم حقه من

مبر فال غیبته یكورحال لها منعه في وهو ًنلمنعه .متعسفا

البیت: خامساً خارج المرأة عمل حكم

بعمویق البیتلصد خارج المرأة: المرأة به تقوم عمل كل
والكسب األجر على الحصول بقصد البیت ) الراتب(خارج

المستشفیات وفي والتعلیم، التربیة مجاالت في ،كعملها
موالشركات الدولةنوغیرها .مؤسسات

بالشروطا البیت خارج المرأة عمل جواز على الفقهاء تفق
)31(:التالیةوالضوابط

مشروعا: أوال العمل یكون المرأةأن تمنع وال أصله في
مزاولته : من

وجسدها أنوثتها فیه تستغل عمل كل المرأة على فیحرم
العمل أو أزیاء، عارضة أو اللیلیة، المقاهي في كالعمل
على یساعد أو شرعا محرم عمل كل وكذا المخدرات، بتجارة

یحرمه سفرا یتطلب عمل كل وكذا محرم، الشرعفعل
محرم لرحٍم . لحاجتها

یتناف: ثانیا ال المرأةىأن طبیعة مع .العمل
تحتاج التي الشاقة البدنیة األعمال في المرأة تعمل كأن
المرأة تستنزف طویلة لساعات تحتاج أو عضلیة، قوة إلى
قال والضیق، الحرج في نفسها وتوقع طاقاتها، كل خاللها

ِبكُم: "تعالى اللّه الْعسریِرید ِبكُم یِرید والَ : البقرة" (الْیسر
تعالى) (185 حرٍج: "وقال مِّن علَیكُم ِلیجعَل اللّه یِرید ما

) 6: المائدة(
الولي: ثالثا : الزوجأوإذن

والرج رعیتها، عن مسؤولة وهي بیتها في راعیة لالمرأة
ح وتلبیة البیت شؤون وعن المرأة عن ومكلفمسؤول اجاته،
لها السعادة وتوفیر مصالحها بحفظ وقانونا . شرعا

علیهما، تعود وأضراره لها، یعود خیره المرأة وعمل
من البد كان لذا معنویة، أو مادیة األضرار هذه كانت سواء

عملها على وموافقته .إذنه
الفتنة: رابعا المرأة تأمن أن

اآل ضرر من نفسها على تأمن ال كانت وإیذائهمفإن خرین
العائدة الفوائد من أعظم الضرر وكان معنویاً، أو حسیاً لها
جلب على المفاسد درء تقدم أن فعلیها العمل، من علیها

العام الضرر لدفع الخاص الضرر وتتحمل .المصالح،
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بالرجال: خامسا واالختالط الخلوة عدم
والرجال النساء بین خلوة فیه أو مختلط عمل فكل

أصله،األجانب في مباحاً العمل كان وإن اإلسالم، یحرمه
الخلوة بانهیارختالطواالفمفاسد وتهدد بالمجتمعات تفتك

.األسر
األخرى: سادسا واجباتها مع المرأة عمل تعارض .عدم

واجبات أو الزوجیة، واجباتها مع عملها تعارض فإذا
األولویات ففقه العمل، على الواجبات تلك قدمت األمومة

غیرهای على األبناء وحقوق الزوجیة، الحقوق تقدیم قتضي
مانم بحسب حكمه یأخذ فالعمل منالمباحات، إلیه یفضي

فهو مفسدة ودرأ مصلحة حقق فإذا المفاسد، أو المصالح
محرم فهو المفاسد جلب إلى أفضي وإذا .مباح،

سلوكها:سابعا في اإلسالم بأحكام هي تلتزم والتيأن
:منها
الشرعياال-أ باللباس باللباس: لتزام تلتزم لباسها ففي

تعالى بقوله الحكیم الشارع به أمر الذي ولیضربن: "الشرعي
جیوِبِهنَّ علَى تعالى)"31: النور"(ِبخُمِرِهنَّ قال َأیُّها: "و یا

علَی یدِنین الْمْؤِمِنین وِنساء وبنَاِتك لَأزواِجك قُل ِمنالنِبيُّ ِهنَّ
غَفُورا الله وكَان یْؤذَین فَلَا یعرفْن َأن َأدنَى ذَِلك جلَاِبیِبِهنَّ

)59: األحزاب(رَِّحیما

طبقتواواستدل إذا البیت خارج المرأة عمل جواز على
منها بأدلٍة مراعاتها الواجب : الشروط

تعالى.1 وجد: قال مدین ماء ورد مِّنولَمَّا ُأمَّةً علَیِه
خَطْبكُما ما قَاَل تَذُوداِن امرأتَیِن دوِنِهم ِمن ووجد یسقُون الناِس

كَِبیر شَیخٌ وَأبونَا الرِّعاء یصِدر حتى نَسِقي لَا سورة(". قَالَتَا
).23: القصص

االستدالل تفسیره: وجه في كثیر ابن من: قال ووجد
تذوداندون امرأتین غنم} هم مع ترد أن غنمهما تكفكفان أي

رق السالم علیه موسى رآهما فلما یؤذیا، لئال الرعاء أولئك
ورحمهما خطبكما؟{لهما ما مع} قال تردان ال خبركما ما أي

الرعاء{هؤالء؟ یصدر حتى نسقي ال لنا} قالتا یحصل ال أي
هؤالء فراغ بعد إال كبیر{سقي شیخ الحال}وأبونا فهذا أي
ترى، ما إلى لنا العملفاآلیةالملجىء جواز على عندتدل

.الحاجة
قالت.2 عنها اهللا رضي عائشة بنت: عن سودة خرجت

فقال فعرفها عمر فرآها لیالً تخفین: زمعة ما سودة واهللا إنك
له،علینا ذلك وذكرت وسلم علیه اهللا صلى النبي إلى فرجعت

یتعشى، حجرتي في فووهو لعرقاً، یده في تعالىأإن اهللا نزل
یقول وهو عنه فرفع تخرجن: علیه أن لكن اهللا أذن قد

.)32("لحوائجكن
االستدالل المرأة: وجه خروج جواز على الحدیث دل

یقال وقد لیالً، كان وإن حاجاتها الحدیث: لقضاء هذا بأن
یرد خاصة، بحالة الأب: خاص اللفظ بعموم العبرة ن

.بالسبصبخصو
بریدة،يرو.3 سامت عنها اهللا رضي عائشة أيأن

یشترطوا أن إال یبیعوها أن فأبوا أهلها من شراءها أرادت
وسلم علیه اهللا صلى النبي فقال لمن: "الوالء، الوالء إنما

.)33"(عتقأ
االستدالل مع: وجه والشراء البیع باب في الحدیث ذكر

عائ بین كانت الصفقة أن على فدل منالنساء الرجال وبین شة
والتجارة البیع لهن جاز الشراء للنساء جاز ولما بریده .قوم

قالت.4 عنها اهللا رضي معوذ بنت الربیع نغزو: "عن كنا
ونخدمهم القوم، فنسقى وسلم علیه اهللا صلى اهللا الرسول مع

المدینة إلى والقتلى الجرحى )34(".ونرد

ات.5 سلمه أم أن عنه اهللا رضي أنس حنینعن یوم خذت
رسوخنجراً یا فقال طلحه أبو فرآها معها، أم: اهللالفكان هذه

اهللا رسول فقال خنجر، معها فقالت: سلمه الخنجر؟ هذا : ما
فجعلااتخذته بطنه، به بقرت المشركین من أحد مني دنا ن

یضحك وسلم علیه اهللا صلى اهللا )35(.رسول

قال. 6 عنه اهللا رضي مالك بن أنس اهللاكا: عن رسول ن
معه األنصار من ونسوة سلیم بأم یغزو وسلم علیه اهللا صلى

فیسقی غزا، الجرحىنإذا ویداوین )36("الماء

اهللا.7 عبد بن جابر لخالة السالم علیه الرسول إذن
اهللا عبد بن جابر فعن عدتها، في وهي نخلها لتجد بالخروج

قال عنهما اهللا تجد: رضي أن فأرادت خالتي نخلها،طلقت
فترة في وهي تخرج أن رجل النبيالعدةفزجرها فأتت ،

فقال وسلم علیه اهللا أن: "صلى عسى فإنك نخلك فجدي بلى
معروفا تفعلي أو )37(".تصدقي

االستدالل العمل: وجه وسلم علیه اهللا صلى الرسول أجاز
وأن كما أولى، باب من المعتدة لغیر ذلك فیكون للمعتدة،

یعلل لم نفسهاالحدیث على بالنفقة .)38(العمل
یجو.8 وال المرأة، المرأة تعالج أن للرجالزاألصل

المتخصصات النساء وجود عدم عند إال النساء معالجة
یسد وعملهن النساء فتأهیل الواجب، أداء على القادرات

الناس عن الحرج ویرفع المجتمع .حاجات

لل: سادساً المرأة خروج لجواز شرط الزوج عملإذن
الفقهاء مادام)39(اتفق لزوجها الزوجة طاعة وجوب على

العامة المصالح ویحقق اإلسالمیة الشریعة یوافق بما یأمرها
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الطاعة فعلیها العمل من زوجته الزوج منع فإذا لألسرة،
منها كثیرة الزوج إذن مشروعیة على الدالة : واألدلة

تعالى. 1 علَى: قوله قَوَّامون اللّهالرِّجاُل فَضََّل ِبما النساء
َأمواِلِهم ِمن َأنفَقُواْ وِبما بعٍض علَى النسا".(بعضهم : ءسورة

34(
السالم. 2 علیه عنها: قوله وزوجها ماتت امرأة أیما

الجنة دخلت .)40(راض
الداللة طاعة: وجه أن إلى تشیر السابقة النصوص أن

ومن الزوجة على واجبة للعملالزوج تخرج ال أن له طاعتها
بإذنه .إال

صلى.3 اهللا الرسول أن عنه اهللا رضي هریرة أبي عن
قال وسلم علیه یح: "اهللا شاهدلال وزوجها تصوم أن للمرأة
تأذ وال بإذنه، مننإال نفقة من أنفقت وما بإذنه، إال بیته في

شطره إلیه یؤدي فإنه أمره )41(".غیر

للعمل المرأة وحاجاتفخروج مصالح یفوت كالصوم
موافقته أخذ وجب لذا .للرجل

والسالم. 4 الصالة علیه یجو: "قال إالزال عطیة المرأة
زوجها .)42("بإذن

والسالم. 5 الصالة علیه باللیل: "قال نساؤكم استأذنكم إذا
لهن فأذنوا المسجد )43("على

والسالم.6 الصالة علیه نسائكم: "قال على لكم أن حقاً،أال
حقك فأما حقا، علیكم یوطئنمولنسائكم فال نسائكم، على

تكرهون لمن بیوتكم في یأذن وال تكرهون، من )44(".فرشكم

االستدالل السابقةوجه األحادیث صلى: من الرسول أن
صوم المرأة على األول الحدیث في حرم وسلم علیه اهللا

و موافقته، بعد إال شاهداً الزوج كان إذا اإلذنالتطوع اشترط
منع وكذا المصالح، بعض علیه یعطل الصوم ألن لذلك؛

ما من تعطي أن من تخرجلالمرأة أن أو بإذنه، إال زوجها
إال المسجد في أنللصالة على ذلك فدل الزوجإبإذنه، ذن

في مطلوب وفيأمر كلها األسرة تعوأمور ما المصالحدكل
یفو ما كل في أو علیهما، فیه الزوجتوالمفاسد على

.مصلحة
ملزم. 7 فهو زوجها، على وكفایتها الزوجة نفقة أن

مباح، وعملها واجبة لزوجها وطاعتها حاجاتها، بتحقیق
المباح، على یقدم األخذوبوالواجب في أن علم إذا خاصة

به وإضرار الزوج لحق إنقاص المسألة هذه في بالمباح
واجب ألمر .وتضییع

أن. 8 المرأة على والمفاسدیجب المصالح بین توازن
ظل في وتربیتهم األبناء وصناعة األسرة، استمرار فمصلحة
من أولى لهم والجسمیة النفسیة الراحة وتحقیق األبوین

األشیاء صناعة من تجنیها التي .المصالح
من. 9 له اهللا شرع هدف واستمرارها األسرة استقرار

لز الزوجة طاعة ذلك ومن یقیمه ما یتولىاألحكام وأن وجها
ومجالزو األسرة، للعملنقیادة تخرج ال أن ذلك مقتضیات

وموافقته بإذنه .إال
المرأةو أن إلى هنا اإلشارة منذتجدر عاملة تكون قد

تكون كأن العمل، تركت إذا تخسرها حقوق ولها سنوات
بعد أو قلیلة سنوات بعد تستحقه ضمان أو تقاعد ولها عاملة،

ففي أشهر، یجوبضعة ال أن أرى الحالة منعزهذه للزوج
تترتب قد التي الخسارة عن عوضها إذا إال العمل من زوجته

عملها من منعها في متعسفاً دام ما للعمل، تركها .على
على: "طاويالسرقال المحاكم عمل للزوجأاستقر لیس نه

یعتب وال تعمل وهي تزوجها إذا العمل من زوجته رمنع
نشوزاً .)45("خروجها

دبي في المنعقد اإلسالمي الفقه مجمع قرارات في وجاء
مابین الفترة األول/5/صفر3في ـ1426/ربیع قراره

.: 2/16رقم
یجو.1 الزوجةزال بمنع الحق استعمال یسيء أن للزوج

به اإلضرار بقصد كان إذا بتركه مطالبتها أو العمل أوامن
ا على یربو وضرر مفسدة ذلك على المرتجاةترتب .لمصلحة

عملها.2 في البقاء من قصدت إذا الزوجة على ینطبق
یربواال ضرر عملها على وترتب األسرة أو بالزوج ضرار

منه المرتجاة المصلحة .على

الزوج بإذن األخذ : شروط
الشروط له توفرت متى به ویؤخذ مهماً الزوج إذن یعتبر

: التالیة
الزوجیة.1 لإلذ: قیام معنى ال بینإذ العالقة بقیام إال ن

الصحیح الزواج عقد أساس على والمرأة .الرجل
الصالة.2 علیه لقوله عاقالً بالغاً الزوج یكون أن

ثالث: "والسالم عن القلم عن: رفع یستیقظ، حتى النائم عن
حت یعقىالصغیر حتى المجنون وعن البالغ)46("لیكبر، فغیر ،

عبر ال ألنةوالمجنون عدمه أو یعطیهبإذنه ال الشيء .فاقد
بإذن. 3 أن له فلیس تعالى، اهللا أباحه فیما اإلذن یكون أن

الشروط من شرطاً تخالف أن أو محرم، هو فیما بالعمل لها
للعمل خروجها عند مراعاتها الواجب .الشرعیة

الخانیة الفتاوى في إذن: "جاء بغیر تخرج أن للمرأة لیس
منها متعددة، بأسباب إال یخافزوجها منزل في كانت إذا

لها وقعت إذا العلم مجلس إلى الخروج ومنها علیها، السقوط
الفرض الحج إلى الخروج ومنها فقیهاَ، الزوج یكن ولم نازلة،
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الوالدین زیارة إلى الخروج ومنها محرما، وجدت إذا
وعیادته .)47("اموتعزیتهما

تعم وهي المرأة تزوج إذا الزوج بأن القول إلى لنخلص
إذا إال ویمنعها حقه استعمال في یتعسف أن له یحق فال
له فیحق الزوجیة بیت في هي توظفت إذا أما بذلك، رضیت

العمل من منعها في وأسرته أوالده مصلحة أن رأى .اذا

الزواج: سابعاً عقد في العمل اشتراط
الزواج عقد في العمل زوجها على الزوجة اشترطت إذا

من منعها للزوج ه؟فهل
الفقهاء مما)48(اتفق كان إذا بالشرط الوفاء وجوب على

البلد في الصحیح العرف به جرى أو بجوازه، الشرع جاء
العقد، مع یتناقض ال الشرط وكان الزوجان، به یعمل الذي
البالد غالب في الصحیح العرف به جرى مما المرأة وعمل

وجب لذا الشرعیة، بالقیود مقیداً مادام الزوجاإلسالمیة على
الشرط بهذا الوفاء وعلیة منه، الزوجة منع وعدم به الوفاء

منها بأدلة القول هذا على الفقهاء : واستدل
تعالى.1 ِبالْعقُوِد: "قال َأوفُواْ آمنُواْ الِذین َأیُّها سورة" (یا
)1: المائدة
تعالى.2 َأوفُواْ: "قال اللِّه األنعام(،"وِبعهِد )152: سورة
تعالى.3 ِلَأما: "قال هم راعونوالِذین وعهِدِهم "نَاِتِهم

المؤمنون( ) 8: سورة
االستدالل السابقةوجه اآلیات بالوفاء: من تأمر اآلیات أن

العقد،ابشروطهودبالعق لمقتضي المخالفة وغیر الصحیحة
للمتعاقدین المنافع كوتحقیق إن المرأة عمل شرط وكذلك ان،

به الوفاء یجب ذكرت التي الشرعیة الضوابط .ضمن
والسالم.4 الصالة علیه توفوا: قال أن الشروط أحق إن

الفروج به استحللتم .)49("ما
والسالم.5 الصالة علیة إال: قال شروطهم عند المسلمون

حالالً حرم أو حراماً أحل )50(.شرطا

تسك.6 ال أن لها وشرط امرأة تزوج رجال أن إالروي ن
إلى فتخاصما داره إلي ینقلها أن ذلك بعد له بدا ثم دارها، في

فقال الشروط: عمر عند الحقوق مقاطع شرطها، لها عمر
شرطت ما .)51(ولها

االستدالل تدل: وجه السابقة األحادیث وجوبعلىإن
بالشروط المرةالوفاء اشترطت فان العقود، مع وجدت التي

ا األعمال في وكان الوفاءالعمل ووجب ذلك، لها جاز لمباحة،
المادةبه، في جاء األردني القانون أخذ قانون)19(وبه من

في الزوجین بشروط یتعلق فیما األردني الشخصیة األحوال
یلي ما : العقد

یكن-" ولم الطرفین ألحد نافع شرط العقد في اشترط إذا
شر محظور هو بما یلتزم ولم الزواج لمقاصد ً عاً،منافیا

یلي لما وفقا مراعاته وجببت الوثیقة في : وسجل
به- لها تتحقق شرطاً زوجها على الزوجة اشترطت إذا

ك الغیر، حق یمس وال شرعاً محظورة غیر نأمصلحة
علیها، یتزوج ال أن أو بلدها، من یخرجها ال أن علیه تشترط
أن أو شاءت، إذا نفسها تطلق بیدها أمرها یجعل أن أو

یفیسكنها لم فان وملزماً، صحیحاً الشرط كان معین، بلد في
بسائر مطالبته ولها الزوجة من بطلب العقد فسخ الزوج به ِ

الزوجیة .حقوقها
به- له تتحقق شرطاً زوجته على الزوج اشترط إذا

ك الغیر حق یمس وال شرعاً محظورة غیر یشترطأمصلحة ن
تسكن أن أو البیت، خارج تعمل ال أن البلدعلیها في معه

تف لم فإن وملزماً، صحیحاً الشرط كان فیه، یعمل الذي
مهرها من واعفي الزوج، من بطلب العقد فسخ به ِالزوجة

عدتها نفقة ومن " المؤجل
قرارا في عشرةتوجاء السادسة الدورة وتوصیات

ما الفترة في دبي في المنعقد اإلسالمي الفقه مجمع لمجلس
األول5-30بین رقم / 1426ربیع الخامس144قرار البند

یلي : ما
خارج تعمل أن الزواج عقد في تشترط أن للزوجة یجوز
عند االشتراط ویكون به، ألزم بذلك الزوج رضي فإن البیت،

صراحة . العقد
تعمل وهي تتزوج قد المرأة أن وهو أمراً نبین أن ویجب

یرفض عوال بدایةالزوج في الزواملها وبعد یمنعهاألمر، اج
المس منعها؟ له فهل العمل، من قاعدأالزوج بین دائرة ینتلة

: فقهیتین
األولى قول": القاعدة ساكت إلي ینسب فإن،)52("ال وعلیه

على موافقته على یدل ال الزواج بدایة في عملها عن سكوته
من منعها عدم اشتراطها على السكوت یدل وال العمل هذا

و لهلذاوظیفتها لویحقق ما بخالف العمل من منعها
العقد في بصراحة ذلك .)53(اشترطت

الثانیة بیان": القاعدة إلى الحاجة معرض في "السكوت
موظفهتسكوف وهي یتزوجها عندما عملها عن الزوج

منعهااكاشتراطه له یحق فال وعلیه موظفة، تبقي أن علیه
الصابوني الرحمن عبد به وقال العمل، .)54(من

األولى،والذي القاعدة علیه تدل بما القول هو لدینا یترجح
األسر، استقرار علیها یبنى التي القضایا هذه مثل في إذ
یصرح أن فیجب والدینیة، المالیة الحقوق من والكثیر
األردني الشخصیة األحوال قانون به أخذ ما وهو باالشتراط،
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المادة سبق-19في المسألة-كما هذه في األصل وأن
ویكون لألسرة المصلحة یحقق الذي بالحكم األخذ إلي یرجع

والتعنت التعسف عن .بعیداً

العاملة: ثامناً الزوجة نفقة
النفقة في لحقها ً مسقطا للعمل المرأة خروج یعتبر هل

الزوج؟ أو الولي من
تفصیل المسألة بإذنه: في تخرج أن تخرج. فإما أن أو

إذنه .بغیر

المرأة-أ تخرج الحالةأن هذه ففي الزوج بموافقة للعمل
قولین إلى الفقهاء : ذهب

األول به: القول وقال الزوج، رضي وإن تسقط نفقتها أن
قول في الشافعیة،)55(الحنفیة عند روایة رد)56(وفي في جاء ،

حتى: "المحتار ابنته على باإلنفاق یكلف الذي األب أن
تكت عمال بنته تعمل بان رضي لو كالخیاطةتتزوج، منه سب

عنمثالً المسؤولة هي وأصبحت عنه نفقتها سقطت ،
قال،)57("نفسها المحتاجو نهایة تج: "في لمالكبوال المؤن

حالالً كان أن كلفه، یكتسب ولم كسب على قدر فإن كفایته
فال وإال ًبه خیاطة: "وقال" الئقا بنحو األنثى استغنت لو

كس من نفقتها تكون أن یجب والوغزل، الظاهر هو كما بها
یكفیهلنقو ال كان إذا إال األب، على ـ النفقة أي ـ اتجب

عنه المعجوز القدر بدفع كفایتها األب على ورجح)58("فیجب ،
السباعي مصطفى القول . )59(هذا

الثاني من: القول بإذن عملها كان وإذا نفقتها تسقط ال
قاله الولي، أو ،)61(لمالكیةوا،)60(الشافعیةبعضالزوج

.)62(الظاهریةو
المحلى في : جاء

الرج" نكاحها،وینفق یعقد حین من امرأته على إلىادعل
ولو یدع لم أو غیرانهاالبناء أو كانت ناشزاً المهد، في

قدر على یتیمة أو أب ذات فقیرة، أو كانت غنیة ناشز،
.)63("ماله

المختار تسق: الرأي ال العاملة الزوجة نفقة إذاأن كانط
زوجها بإذن التالیةخروجها :لألسباب

تبقى: أوالً والتي النفقة وجوب على الدالة األدلة عموم
ومنها یخصصها، دلیل یرد لم ما عمومها : على

تعالى.1 وِكسوتُهنَّ"قال ِرزقُهنَّ لَه الْمولُوِد وعلَى
البقرة"(ِبالْمعروِف ).233: سورة

تعالى.2 وجِدكُمَأسِك"قال مِّن سكَنتُم حیثُ ِمن " نُوهنَّ
الطالق( ).6: سورة

ب: ثانیاً قال من على نفقأرد ال تدعىةن حیث إال للمرأة
بها البناء ق: إلى به یأت لم قول هذا والرآبان سنة، وال ن،

قیا وال صحابي، رأسقول وال أني، في والشك وجه، له
أ لو وجل عز عناهللا غفل لما والناشز الصغیرة استثناء راد

غیره یبینه حتى .ذلك
األ: ثالثاً أمراء إلى الخطاب بن عمر أن: "ارمصكتب

یفارقوا أو یرجعوا أو نفقة یبعثوا أن غیبته، طالت من انظروا
غاب یوم من فارق ما نفقة علیه فان فارق "فإن

من ناشزاً عمر فیه یخصص لم عمومه على والخطاب
.هاغیر

للعمل: رابعاً خرجت إذا النفقة من المرأة بمنع قال من أن
القو فتركوا وطؤها یمكن ال التي المریضة بنفقة بأنلقال

ذلك ومع ذلك، عن عاجزة والمریضة الجماع، مقابل النفقة
على العاملة المرأة نفقة تقاس أن فاألصل النفقة، لها وجبت

یست ال بینهما والتفریق المریضة دلیلدننفقة .إلى

موافق-ب دون للعمل المرأة تخرج الزوجةأن
فقد بذلك الزوج لهل یأذن ولم للعمل المرأة خرجت إذا

الفقهاء نفقتهااختلف قولینفي : على
األول یأذن: القول لم وإن تسقط ال العاملة المرأة نفقة إن

الخاصة؛ وشؤونها بمصالحها مشغولة ألنها وذلك الزوج لها
مع قولفهي في الحنفیة بهذا قال التسلیم، نقص في )64(ذورة

روایة في .)66(والظاهریة)65(والحنابلة
الثاني دون: القول خرجت إذا تسقط العاملة المرأة نفقة إن

الزوجرضٍا أو .الولي
الحنفیة به والمالكیة)67(قال والشافعیة)68(، والحنابلة)69(،

روایة السرخسي)70(في قال ت: "، بتسلیمهاإنما النفقة ستوجب
من امتنعت فإذا لمصالحه نفسها وتفریغها الزوج إلى نفسها

فوت وقد ظالمة، صارت النفقةتذلك من لها یجب كان ما
لها نفقة فال .)71("باعتباره
األول القول : أدلة

منها بأدلة العاملة المرأة نفقة سقوط بعدم القائلون : استدل
تعالى1 الْم": قال وِكسوتُهنَّوعلَى ِرزقُهنَّ لَه ولُوِد

البقرة"(ِبالْمعروِف )233: سورة
تعالى2 مِّن: "قال سعٍة ذُو الطالق" (سعِتِهِلینِفقْ : سورة

7(
تعالى.3 وجِدكُم"قال مِّن سكَنتُم حیثُ ِمن " َأسِكنُوهنَّ

الطالق( ) 6: سورة
الر.4 أن عنه اهللا رضي جابر اهللاعن صلى اهللا سول

قال وسلم شيء: "علیه فضل فان علیها فتصدق بنفسك أبدأ
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قرابتك فلذي شيء فضل فإن .)72("فألهلك
یسق. 5 ال للعمل المرأة خروج فكذاطإن المهر في حقها

مریضة كانت لو وكذا النفقة، في حقها یسقط بأن. ال یرد
نظی فهي النفقة أما العقد بمجرد لها یجب حق رالمهر

.االحتباس
توج.6 خروجهادال حالة في النفقة سقوط تقرر أدله

النفق تسقط التي واألدلة الدلیل، إلى یفتقر فالقول إنماةللعمل
نفسها، المرأة تمكین عدم حالة وفي النشوز، حالة في هي

النشوز على داللة فیه ولیس ذلك خالف للعمل .وخروجها
تعتب.7 ال المرأة بذهابرإن فالفقهاءناشزاً العمل إلى ها

هو للنفقة المسقط النشوز فرض: یعتبرون فیما الزوج معصیة
عملها وفي حق، بغیر منه نفسها منعها وعدم علیها، اهللا

یتحق ال عمله ساعات مع الغالب في النشوزقالمتزامن .معنى

الثاني القول أصحاب :أدلة
بأدلة العاملة المرأة نفقة بسقوط القائلون : منهااستدل

تعالى. 1 فَِعظُوهنَّ: قال نُشُوزهنَّ تَخَافُون والالِتي
تَبغُواْ فَالَ َأطَعنَكُم فَِإن واضِربوهنَّ الْمضاِجِع ِفي واهجروهنَّ

كَِبیرا عِلیًّا كَان اللّه ِإنَّ سِبیالً النساء(علَیِهنَّ ).34: سورة
االستدالل ال: وجه هيالناشزالمرأة والناشز لها نفقه

المرأة وخروج شرعي، مسوغ بغیر الزوجیة بیت تترك التي
شرعي مسوغ بغیر یعتبر ضرورة لغیر .للعمل

فنقلهايرو.2 أحمائها على نشزت قیس بنت فاطمة أن
یجعل ولم مكتوم أم بیت إلى وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول

سكنى وال نفقة )73(".لها

جزا.3 قیاالنفقة هو وجوبها وعلة االحتباس االحتباسمء
النفقة سقطت االحتباس اختل فإذا فواته، هو سقوطها .وعلة

ال : مختارالرأي
ألن الزوج أذن بغیر خرجت إذا النفقة بسقوط القول هو

طا وعدم علیها، الزوج حق من البیت في یسقطقرارها عته
ناشزا بذلك وتعتبر النفقة في أدلةو؛حقها بذلك،اللقوة قائلین
المادة في األردني القانون أخذ األحوال)68(وبه قانون من

على تنص والتي الزوجة: "الشخصیة بخروج تسقط النفقة أن
الخروج إذن بغیر البیت خارج السرطاو". للعمل إذا: "يوقال

و لها نفقة فال زوجها إذن بغیر للعمل المرأة ذنأناخرجت
الرجوع حق فله بالعمل رفضتلها فان شاء متى اإلذن عن

نفقتها .)74("سقطت
عشرو السادسة الدورة قرارات في مجمعةجاء لمجلس
الفترةالف دبي في المنعقد اإلسالمي صفر3بینما9قه
األول5/ یلي1426/ربیع : ما

یسق ال للعمل الزوجة خروج علىطإن الواجبة نفقتها
الشرعی الضوابط وفق شرعا والمقررة یتحققالزوج لم ما ة،
للنفقة المسقط النشوز معنى الخروج ذلك .في

المر: تاسعاً بیتهاأمشاركة على النفقة في العاملة ة
المرأ تجبر وهلةهل راتبها؟ من بیتها على النفقة على

الزوجة؟ راتب من شيء للزوج یجب
وعلى الرحمة، المودة أساس على قائمة الزوجیة الحیاة

الزو من كل یحرص واالستقرارأن السكن توفیر على جین
لنفسه السعادة یحقق أن یمكن ال الذي ولشریكه لنفسه والهدوء

تعالى قوله هذا ویؤكد بسعادته، لَكُم: "إال خَلَقَ َأن آیاِتِه ِمن
ِإنَّ ورحمةً مَّودَّةً بینَكُم وجعَل ِإلَیها لتَسكُنُوا َأزواجا َأنفُِسكُم مِّن

یتَفَكرون لقَوٍم لَآیاٍت ذَِلك الروم(ِفي وخروج). 21: سورة
في سلبیة بآثار األسرة على ینعكس وأن البد للعمل المرأة

ایجابیة وأخرى األوقات، فكثیرة،،بعض السلبیة اآلثار أما
الشرعیة بواجباتها قیامها عدم إلى یؤدي األسرة عن األم فبعد

األمثل الوجه الذيوا. على المكان هي المرأةألسرة إلیه تعود
بعضاً فیه ساعاتلتفرغ خالل حملتها التي همومها من

الزوج تبعاته یتحمل ذلك وكل متعبة، مرهقة فتراها العمل،
للمرأة والشخصیة االجتماعیة الحیاة ومتطلبات واألوالد،
على یقع كله وهذا العاملة، غیر للمرأة منها أكثر العاملة

ال العاملةكاهل المرأة على یوجب سبباً یعد ذكر ما فهل زوج،
األسرة؟ نفقات من بعضاً تتحمل أن

قوالن المسألة األول: في األربعة: القول الفقهاء )75(اتفق

على النفقة في المشاركة على تجبر ال المرأة بأن القول على
الشافعي. بیتها بشيء،: "قال زوجها على المرأة تصدقت إذا

وضع لأو فأقامتهت علیه، لها كان دین من أو مهرها من
القهر موضع في والزوج ذلك على أكرهها أنه على البینة

عنهاةللمرأ ذلك .)76("أبطلت
الثاني ف: القول المرأة مساهمة بوجوب القول النفقةيوهو

غنیة أو عاملة كانت متى وبیتها أسرتها .على
الظاهریة به ال)77(وقال الفقهاء مثلوبعض معاصرین

القرضاوي بعض)78(یوسف به وأخذت السالم، عبد ومحمد ،
المغربیة الشخصیة األحوال كقانون .)79(القوانین

المحلىجاء وامرأته: "في نفسه نفقة عن الزوج عجز فان
إن ذلك من بشيء علیه ترجع وال علیه النفقة كلفت غنیة

.)80("أیسر
ی ال دخله كان إذا العجز بحالة حاجاتيكفویلحق لتحمل

ثالث. األسرة بین التفریق وجوب حزم ابن كالم من یستفاد
: حاالت
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فتنف.1 فقیراً الزوج كان وجوباًقإذا الزوجة علیه
دیناً ذلك یعتبر الذي للجمهور خالفاً دیناً ولیس علیها

.)81(علیه
نفقة.2 ال ألنه علیها نفقته تجب ًفال غنیا كان إذا
من. لغني ذلك على الواستدل علىتاآلیة النفقة توجب ي

قادراً مادام ذلكالزوج .على
هذه.3 ففي افتقر العمل تركت فإذا الحال متوسط كان إذا

متبرعة وتعتبر النفقة لها یندب عبد. الحالة محمد وقال
تتحمل: "السالم أن فیجب الزوجة تعمل أن الزوج رضي إذا

ع ألن ذلك منها الزوج طلب إن النفقة من ً علىشیئا ملها
للعرف المرأة تدفعه ما تقدیر ویترك مصلحته، حساب

واالقتصادیة االجتماعیة .)82("وللظروف
المشاركةأدلة على تجبر ال العاملة الزوجة بأن القائلین

بیتها على النفقة : في
فریضة.1 الشارع جعلها وقد الرجل على واجبة النفقة

تعالى لقوله علیه س: "الزمة ذُو سعِتِهِلینِفقْ مِّن سورة"(عٍة
).7: الطالق

االستدالل، واألمروجه األمر، الم تعالى قوله في الالم
نفسها على اإلنفاق یكلفها ال اإلسالم كان فإذا الوجوب، یفید

غیرها على باإلنفاق تكلف ال أن .فاألولى
من.2 وبنیها یكفیها ما تأخذ أن للمرأة اإلسالم أباح

علمه وبغیر زوجها زوجمال هند عن جاء فقد بالمعروف،
فقالت وسلم علیه اهللا صلى النبي إلى جاءت أنها سفیان : أبي
من یعطیني ولیس شحیح رجل سفیان أبا إن اهللا رسول یا

فقال وولدي، یكفیني ما وولدك: النفقة یكفیك ما خذي
)83(.بالمعروف

الفقهاء بعض نص والحنابلةوقد الزوجالمالكیة أن على
أعس زوجتهإذا بنفقه تأخذ،ر أن ولها فراقه من تمكن فإنها

دیناً ویكون الغیر )84(.بذمتهمتعلقًمن

خالص.3 حق عملها وثمرة مستقلة، مالیة ذمة للمرأة
لقوله منها، برضا أو بحق إال منه یأخذ أن ألحد یحل ال لها

السالم من" علیه مسلم المرئ یحل إالمال شيء أخیه ال
منه نفس الذي)85("بطیب مالها من جزء المرأة فراتب وعلیه ،

أحد من وصایة دون تشاء كیف به تتصرف أن فلها تملكه،
اإلسالمیة الشریعة وفق ذلك .مادام

النفقة.4 في العاملة المرأة مشاركة بوجوب القول إن
ومنها النصوص بعض إشارة تفیده ما مع : یتعارض
قال عنهما اهللا رضي العاص بن عمرو سمعت: عن

یقولر وسلم علیه اهللا صلى اهللا النساء: سول تزوجوا ال
تزوجوه وال یردیهن، أن حسنهن فعسى ألموالهننلحسنهن

أمواله وألمةنفعسى دین، على تزوجوا ولكن تطغیهن، أن
أفضلءخرما دین ذات بوجوب)86(سوداء القول وأن ،

ال في العاملة المرأة األغراضنمشاركة مع یتناقض فقة
علىالشریفة الزوجة الختیار اإلسالمیة الشریعة حددتها التي
. أساسها

مشاركة بوجوب القائلین النفقةالزوجةأدلة :في
تعالى.1 وِكسوتُهنَّ: "قال ِرزقُهنَّ لَه الْمولُوِد وعلَى

ِبولَِده واِلدةٌ تُضآرَّ الَ وسعها ِإال نَفْس تُكَلفُ الَ والَِبالْمعروِف ا
ذَِلك ِمثُْل الْواِرِث وعلَى ِبولَِدِه له البقرة. "(مولُود : سورة

233(
االستدالل الزوج: وجه على تجب النفقة أن اآلیة بینت

حزم ابن قال علیه، وجبت متى وارث كل والزوجة: "وعلى
نفق فعلیها الكریمةوارثه القرآن .)87("بنص

أبیه.2 عن شعیب بن عمرو اهللاعن رسول أن جده عن
قال وسلم علیه اهللا إذا": صلى مالها في هبة المرأة یجوز ال

عصمتها زوجها .)88("ملك
مكة فتح یوم والسالم الصالة علیة الرسول أن روایة وفي

خطیباً خطبتهقام في بإذ: فقال إال عطیة المرأة یجوز نال
.)89(زوجها

االستدالل السابقة: وجه األحادیث یجوزتفید ال المرأة أن
وهذا زوجها، بإذن إال عطیة أو بهبٍة بمالها تتصرف أن لها
هذا وبمقتضى زوجته، مال في ً حقا للزوج أن على یدُل

مالها، في تصرفت إذا تستشیره أن علیها تنفقوالحق أن
أعسر إن . علیه

االحتیاجات. 3 وكثرة الناس، حیاة واقع في التحوالت أن
الحیاة والمرأة،ومتطلبات للرجل العمل ظروف وتیسر ،

یقبلون جعلهم الحیاة بمتطلبات الوفاء عن الناس أغلب وعجز
الزوا الحیاةجعلى تبعات معهم تتحمل ألنها العاملة المرأة من

األسرة .)90(ومستلزمات
والترجیح : المناقشة

عل: أوالً الظاهریة النفقةىرد توجب والتي الجمهور أدلة
الزوج یليبمعلى : ا

غیر.1 والزوجة ً غنیا الزوج ومادام األصل هو ذلك
.عاملة
فقر.2 حالة في المرأة على النفقة بوجوب القول إن

و یتعارهذاالزوج، المالیة،ضال استقاللیتها مع ذلك
للزواج المرأة في المرغوبة الصفات من أن تؤكد والنصوص

والسال الصالة علیه فقال مال ذات تكون أن تنكح: "ممنها
الدین بذات فاظفر ودینها وحسبها وجمالها لمالها ألربع المرأة

یداك .)91("تربت
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ینهى ولكنه المرغوبة، الصفات بعض على یدل فالحدیث
وترك كالمال، بعضها على التركیز عن نفسه الوقت في

الدین وهو وأوالها .أقواها
الظاهریة: ثانیا أدلة على الجمهور : رد

االستدالل.1 فاآلیةإن نظر، فیه الذكر السابقة باآلیة
علیه تجب ممن الوارث وعلى الزوج على النفقة وجوب تفید
بالوجوب النساء دون الرجال وخصص ، الرجال من النفقة

تعالى قوله منها وكسوتهن: "بآیات رزقهن له المولود وعلى
الزوج)233: البقرة".(بالمعروف هو له والمولود ،.

ال.2 األحادیث الإن والتي الظاهریة بها استدل تي
على محمولة بأنها الزوج بإذن إال عطیة أو هبةً للمرأة تبیح

معاني : عدة
الوصیة. أ على ً قیاسا الثلث على العطیة تزید ال .أن
و. ب العشرة حسن على محمولة األحادیث ستطابةاأن

واالختیار األدب وعلى الزوج . نفس
ن. ج مع تتعارض األحادیث والسنةأن القرآن .ص

النسائي سنن على السندي حاشیة في قال": وجاء
به: الخطابي ال-أخذ وسلم علیه اهللا صلى الرسول ِ بحدیث

زوجها بإذن إال عطیة المرأة أخذ-یجوز ما قلت مالك
العلماء أكثر عند وهو الثلث، على زاد بما أخذ ولكن بإطالقه

ا نفس واستطابة العشرة حسن معنى عنعلى ونقل لزوج،
على یدالن والسنة القرآن ألن ثابتاً لیس الحدیث أن الشافعي
أن ومثله االختیار موضع في هذا یكون أن ویمكن خالفه،
جاز فعلت فإن بإذنه، إال حاضر وزوجها تصوم أن لها لیس
أعتقت وقد بیعها، جاز فباعت إذنه بغیر خرجت وان صومها

ا صلى النبي یعلم أن قبل ذلكمیمونة یعب فلم وسلم علیه هللا
األدب على محمول فهو ثبت إن الحدیث أن على فدل علیها

.واالختیار
واآلیات: وقیل األحادیث مع بمعناه یتعارض الحدیث

زوجها إذن دون مالها في تصرفها نفوذ على .)92("الدالة
ال: الثاث في: مختارالقول المرأة مشاركة بوجوب القول إن

أمر بیتها اإلسالمیة،نفقة الشریعة نصوص مع یتعارض
علیهم تفرضه لم ما المسلمین على یفرض أن ألحد ولیس

ومكان زمان لكل الصالحة اإلسالمیة الشریعة .نصوص
أن القول یمكن اقتضتهاولكن للمرأة نفقات من كان ما

نفقة زیادة أو المواصالت كنفقة له، وخروجها العمل طبیعة
لقرب عملها،هالسكن؛ وجودهامن تطلب التي الخادمة ونفقة

المرأة عمل ظروف اقتضتها التي النفقات وكل المرأة، عمل
مالبسها على المرأة تنفقها التي الزائدة النفقات وكذا كالهاتف
یتطلبها التي االجتماعیة والنفقات عاملة، بصفتها ومظهرها

یكون ومثله ذلك فكل فتنفقواجباًالعمل المرأة، راتب من
راتبهاعل من العمل یتطلبها التي حاجاتها .ى

لعملأما عالقة ال والتي األسرة بحاجات المتعلقة النفقات
ذكرنا كما الرجل على واجبة فهذه فیها .المرأة

العاملة المرأة مساهمة بأن القول ترجیح من الرغم وعلى
النفقة في المساهمة أن غیر علیها، واجبةً تكون ال النفقة في

الب اهللاعلى إلى بها تتقرب التي المستحبة األمور من یت
ما ذلك ویؤكد زوجها رضى ثم اهللا، مرضاة بها وتنال تعالى

:یلي
اهللا.1 عبد بنت زینب عنهماعن اهللا رضي مسعود بن
امرأة: قالت فوجدت وسلم علیه اهللا صلى النبي إلى انطلقت

بال علینا فمر حاجتي مثل حاجتها الباب على األنصار لمن
انفق: فقلنا أن عني أیجزيء وسلم علیه اهللا صلى النبي سل

فدخل بنا تخبر ال وقلنا حجري؟ من لي وأیتام زوجي على
فقال قال: فسأل هما؟ قال: من الزیانب؟ أي قال امرأة: زینب
اهللا قالعبد مسعود؟ وأجر: بن القرابة أجر لها نعم
. )93(الصدقة

قال.2 عنها اهللا رضي سلمة أم رسو: "عن ليلیا هل اهللا
سلم أبي بني في أجر بتاركتهمهمن ولیست علیهم انفق أن

قال بني هم إنما وهكذا أنفقت: هكذا ما أجر لك نعم
)94(".علیهم

حیاته.3 بدایة في وسلم علیه اهللا صلى الرسول اعتماد
رضي عائشة فعن عنها اهللا رضي خدیجة مال على الزوجیة

قالت عنها ال: اهللا والسالمكان الصالة علیه ذكر" نبي إذا
اهللا أبدلك وقد منها تذكر ما فقلت الثناء، علیها أحسن خدیجة

قال خیراً؟ إذ: بها صدقتني منها، خیراً بها اهللا أبدلني ما
اهللا ورزقني الناس، حرمني إذ بمالها وواستني الناس، كذبني

غیرها من یرزقني لم إذ الولد )95(".منها

ف.4 وهيالمساهمة المعروف في المعاشرة من النفقة ي
دعائم وتقوي الزوجین بین المحبة تولد التي األسباب من

ق. األسرة ذلك تعالىوویؤكد علیهن": له الذي مثل ولهن
البقرة" (بالمعروف ).228: سورة

ـة ـم ـات الخ

ما البحث هذا في إلیها توصلت التي النتائج أهم من كان
: یلي

عمل.1 في األصل مادامأن اإلباحة، هو المسلمة المرأة
حكم ینتقل وقد والشروط، الضوابط من بجملة مقیداً ذلك
بتلك لتمسكها تبعاً التحریم أو الكراهیة إلى المرأة عمل
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الوجوب أو الندب حكم یأخذ وقد والشروط، الضوابط
المجتمع وحاجة للعمل، وحاجتها قدراتها، بحسب

مهارتها أو .لصنعتها
الح.2 الطاعةللزوج وعلیها العمل من زوجته منع في ق

وأن العمل من منعها في متعسف غیر الزوج أن ثبت إذا
وكان واستقرارها، األسرة مصالح في یؤثر عملها
من ویتضرر األسرة، حاجات تلبیة ًعلى قادرا الزوج

العمل .هذا
إذا.3 فیه تبقى أن أو للعمل الخروج للزوجة یجوز ال

با اإلضرار بذلك عملهاقصدت على ترتب أو لزوج
مصلحتها على یغلب والزوج األسرة على ضرر
للعمل تخرج ال أن علیها ویجب منه، المرتجاة الخاصة
في ذلك تشترط لم مادامت ذلك، على زوجها بموافقة إال

.العقد
زوجها.4 بإذن خرجت إذا تسقط ال العاملة المرأة نفقة

الزوا بعقد تجب النفقة ألن وذلك بوموافقته، أو تمكینهج
نفسها إذامن وبخاصة ناشزا، تعتبر ال بعملها وهي

المرأة خرجت إذا أما عمله، مع عملها وقت تزامن
یسقط النفقة في حقها فإن وموافقته إذنه بغیر للعمل

ناشزاً .وتعتبر
كنفقة.5 عملها یتطلبها للمرأة نفقات من كان ما

تنفق المرأة مال من تجب فهذه وغیرها المواصالت
متعلقة نفقات من كان وما راتبها، من نفسها على
واجبة فهذه وملبس ومشرب مأكل من األسرة بحاجات

تج وال الرجل المرأةبعلى .على
مندوب.6 أمر بیتها على النفقة في العاملة المرأة مساهمة

من وهي بالمعروف المعاشرة سبل من وهو إلیه
الزوجین بین المحبة أواصر تقوي التي وتقوياألسباب

األسرة .دعائم
العالمی رب هللا الحمد أن دعوانا .نوآخر
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The Issue of Stipulation of The Husband's Agreement to Woman's Work 

Rudaina I. Al-Rifa'e and Jameelah A. Al-Rifa'e*

ABSTRACT 

This study discusses the issue of stipulation of the husband's agreement to woman's work. It shows the 
right of husband to stop his wife from working, and the working woman's right in payment. Can work be a 
dropping reason for this right? Does the husband have the right to take his wife's salary, or any part of it or 
share the expenditure with the family? Showing the jurisprudents opinion and discussing their evidences in 
all matter, showing all the preponderances. 

Keywords: Husband's Agreement, Woman's Work. 
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