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٦٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالثالث والثالث من العدد ينالثااملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

  

ا   

  

 لـف ميـادين العمـل،لى مختإسعًا واًال وخدخلت املرأة يف اآلونة األخـرية د
طبيعتهـا ضتها رفق بـاملرأة تتعلشـكالت مور هوظخاصة ت حاجامما نتج عنه قيام 

ل عمظــيم بتننظــم الــسعودي لمم اهتاها يــرغب وألسباوهلــذه ا، احمليطــة �ــافها وظــرو
و أســـر�ا متها وميـــة أحمايتهـــا وحماتكفــل لتي ت الضماناط وابوالضاضع رأة وولما
ـــــــة إلنساروط الشن انى مدألد الحن اضماو ويهـــــــدف املـــــــنظم سة عملها رافي ممني

، ب العمـــلصحاأجهة والعاملة في ممـــرأة الوق احقن نى مدألد الحيـــة احما، �ـــذا
ًوكمـــا أن للمـــرأة حقوقـــا فعليهـــا واجبـــات جتـــاه صـــاحب العمـــل نـــص عليهـــا املـــنظم 

وبــأداء طــريف عقــد العمــل مــا عليهمــا مــن واجبــات جتــاه بعــضهما يعــم ، الــسعودي
والواجبـات الـيت نـص عليهـا نظـام ، بدراسـة احلقـوقوقد توجه البحـث .النفع كالمها

العمل السعودي مستخدما املنهج التحليلـي املقـارن لبيـان أوجـه القـوة والـضعف يف 
وقــد توصــل البحــث إىل أن نظــام العمــل ، ومــدى موافقتــه للفقــه اإلســالمي، النظــام

الــسعودي يتوافــق مــع الفقــه اإلســالمي فيمــا نــص عليــه للمــرأة العاملــة مــن حقــوق 
 . وصادر عنها، وواجبات ألنه مستمد من أحكام الشريعة

  



        

    

 

 
 
 

 
 

٦٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالثالث والثالث من العدد ينالثااملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

 

Abstract: 

  Women have recently entered widely to various fields 

of work, resulting an special needs and emergence of 

problems related to women imposed by her nature and 

surrounding circumstances. For these and others reasons, 

the Saudi regulator has been concerned with regulating 

the work of women , imposing acts , guarantees to protect 

them & to protecting their motherhood and family 

furthermore to guarantee minimum limit of humanitarian 

conditions in practicing her work. It also aims to regulate 

the protection of the minimum rights of working women 

opposite to employers. The women have also obligations 

toward the employer stipulated by the Saudi Labor Law. 

The research has directed to studying rights & duties 

mentioned in Saudi labor Law using the comparative 

analytical approach to demonstrate the strengths and 

weaknesses of the system & the extent of its approval with 

Islamic jurisprudence. The researcher found out that, the 

Saudi labor system is compatible with Islamic 

jurisprudence in terms of the rights and duties of the 

working woman because it is derived from the provisions 

of the Sharia, and resulted from it. 

  



        

    

 

 
 
 

 
 

٦٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالثالث والثالث من العدد ينالثااملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

ا  

إن احلمد هللا حنمده ونـستعينه ونـستغفره ونعـوذ بـاهللا مـن شـرور أنفـسنا ومـن 

سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فـال هـادي لـه وأشـهد أن ال 

 .إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
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  : أما بعد

فـــإن العمـــل ســـنة ماضـــية مـــن ســـنن احليـــاة، وســـر مـــن أســـرار تقـــدم األمـــم 

 5 4(: قـــرآن فقـــاللـــذلك حـــث اهللا عليـــه يف غـــري موضـــع مـــن ال؛ و�وضـــها
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ًوقد جعل اهللا العمل حقا للذكر واألنثى والكبري، والصغري، والغـين، والفقـري 

  . أن خيتار من العمل ما يناسبه وحيقق دفع احلاجة عنهفلكل إنسان 



        

    

 

 
 
 

 
 

٦٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالثالث والثالث من العدد ينالثااملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

لــــف ميــــادين لى مختإسعًا واًال وخد دخلــــت املــــرأة يف اآلونــــة األخــــرية دقو

ضتها رفق بـاملرأة تتعلشـكالت مور هوظخاصة ت حاجاالعمل، مما نتج عنـه قيـام 

نظــــم الــــسعودي لمم اهتاها يــــرغب وألسبااحمليطــــة �ــــا، وهلــــذه افها طبيعتهــــا وظــــرو

ــــــــة حمايتهــــــــا وحماتكفــــــــل لتي ت الضماناط وابوالضاضع رأة وولمل اعمظــــــــيم بتن ي

ــــــة إلنساروط الشن انى مدألد الحن اضماو أســــــر�ا ومتها ومأ  عملها ممارســــــةفي ني

جهة والعاملة في م ا املــــرأةوقحقن مــــنى دألد الحيــــة احماويهــــدف املــــنظم �ــــذا، 

ق املـــرأة وقـــد نـــص املـــنظم الـــسعودي يف نظـــام العمـــل علـــى حقـــو، العمـــلبصحاأ

العاملــــة، وهــــي حقــــوق اختــــصت �ــــا دون الرجــــل الخــــتالف طبيعتهــــا اجلــــسدية، 

 املـــرأة العاملــة يف نظـــام حقــوق والنفــسية، لـــذا ســيتناول الباحـــث باحلــث والدراســـة 

  .العمل السعودي و يقارنه بالفقه اإلسالمي

  

  ::تظهر أمهية حبث هذا املوضوع يف جانبنيتظهر أمهية حبث هذا املوضوع يف جانبني :أهمية الموضوع

  : أمهية حبث هذه املوضوع تنبع مما يلي إن:الجانب النظري

 إكـــساب املـــرأة العاملـــة الثقافـــة احلقوقيـــة الـــيت نـــص عليهـــا نظـــام العمـــل، لـــئال :أوال

  .ينتهك صاحب العمل حقوقها، ويستغل جهلها بذلك

 إحاطة صـاحب العمـل مبـا يلزمـه جتـاه املـرأة العاملـة مـن حقـوق فيؤديهـا إليهـا ً:ثانيا

  .كاملة دون نقص

إظهار توافـق نظـام العمـل الـسعودي مـع الفقـه اإلسـالمي فيمـا يتعلـق حبقـوق  ً:ثالثا

  .وواجبات املرأة العاملة

 يعتـــرب هـــذا البحـــث إضـــافة إىل املكتبـــة القانونيـــة فيمـــا يتعلـــق بالدراســـات و ً:رابعـــا

  .األحباث يف حقوق وواجبات املرأة العاملة

  



        

    

 

 
 
 

 
 

٦٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالثالث والثالث من العدد ينالثااملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

  : فيما يلي  تتمثل األمهية العملية هلذه الدراسة:الجانب العملي

ً تعد هذه الدراسة ضمانا لعدم التعدي على حقوق املرأة العاملة، فهي متكـن :أوال
  .العاملة من الدفاع عن حقوقها أمام اجلهات املختصة

 بعــد إخــضاع حقــوق وواجبــات املـــرأة العاملــة الــيت نــص عليهــا نظــام العمـــل ً:ثانيــا

 القـصور فينبــه للبحـث والدراسـة، والتحليـل يـستطيع الباحــث مالحظـة أوجـه

  .  املنظم عليها ليتالفاها يف املستقبل

  ::نطاق الدراسةنطاق الدراسة

ستكون الدراسة منحصرة يف دراسة حقوق وواجبات املرأة : ةياحلدود املكان

) ٥١/م(العاملــة يف نظــام العمــل الــسعودي اجلديــد الــصادر  باملرســوم امللكــي رقــم 

وتـــــــــاريخ ) ٢٤/م(هــــــــــ املعـــــــــدل باملرســـــــــوم امللكـــــــــي رقـــــــــم ٢٣/٨/١٤٢٦وتـــــــــاريخ 

ه ٥/٦/١٤٣٦وتــــاريخ ) ٤٦/م(هـــــ املعــــدل باملرســــوم امللكــــي رقــــم ١٢/٥/١٤٣٤

هــ، و مقارنتـه ٥/٧/١٤٣٦وتاريخ ) ٤٥٦٣(املنشور يف جريدة أم الفرى يف العدد 

  .بالفقه اإلسالمي

  .هـ١٤٣٨ متت هذه الدراسة يف العام اجلامعي :الحدود الزمانية

  ::الدراسات السابقةالدراسات السابقة

ءة يف املكتبات العامة، واجلامعية، وتصفح الـشبكة من خالل البحث والقرا

العنكبوتية وقعت يدي على دراسات تتعلق حبقوق وواجبات املرأة العاملة يف نظام 

  :العمل السعودي، ومن أمهها ما يلي

  حماية حقوق المرأة العاملة في نظام العمل السعودي: الدراسة األولى

ـــــدالرمحن هــــــ مـــــن الباحـــــث ١٤٣٦عـــــام لرسالة ا هقدمت هذ ـــــن عب بـــــدر ب

ماجــستري يف الــشريعة والقــانون لاجة درعلى  ملتطلبــات احلــصول ستكماًالاالــدعيج 

  .نايف العربية للعلوم األمنيةجامعة ختصص الشريعة والقانون، كلية العدالة اجلنائية 



        

    

 

 
 
 

 
 

٦٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالثالث والثالث من العدد ينالثااملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

و قـــد اشـــتملت محايـــة املـــرأة العاملـــة مـــن .يف مخـــسة فـــصولسالة رلاقامـــت 

 االجتماعيــة للمــرأة العاملــة، و محايــة احلقــوق املعنويــة املهــن اخلطــرة، محايــة احلقــوق

  .للمرأة العاملة

  ::أوجه الشبهأوجه الشبه

 ينحصر الشبه بني الدراستني يف بعض حقوق املرأة العاملة يف نظام العمل 

  .السعودي وقارنته بالفقه اإلسالمي

  :ٍ ختتلف دراسيت من عدة نواح  ::أوجه تميز البحث واختالفه أوجه تميز البحث واختالفه 

حقــوق املــرأة العاملــة الــيت نــص عليهــا نظــام العمــل بالتفــصيل،  التطــرق جلميــع :ًأوال

وهـــذا مـــا مل يفعلـــه الباحـــث بـــدر بـــن عبـــدالرمحن الـــدعيج حيـــث تطـــرق هلـــا 

  .ًامجاال

 عقدت دراسيت مقارنة بني النظام والفقه اإلسالمي يف كل مبحـث، وهـذا مـا ً:ثانيا

آنيــة، مل يــصنه الباحــث الــدعيج حيــث اقتــصر علــى ايــراد بعــض اآليــات القر

  .واألحاديث النبوية دون عقد املقارنة بني النظام والفقه

األول يف شروط :  متيزت دراسيت عن دراسة الباحث الدعيج بفصلني خمتلفنيً:ثالثا

  .عمل املرأة، والثاين يف أسباب سقوط حقوق املرأة العاملة

  حقوق العمال وواجباتها في اإلسالمحقوق العمال وواجباتها في اإلسالم: : الدراسة الثانيةالدراسة الثانية

هــــ مـــن الباحـــث حممـــد عبـــداهللا الغامـــدي  ١٤٠٤عـــام لرسالة ا هقدمت هذ

 املعهــــــد العــــــايل ،ماجــــــستري يف الفقــــــهلاجة درعلى  ملتطلبــــــات احلــــــصول ستكماًالا

  .للقضاء، جامعة حممد بن سعود اإلسالمية

ركــــــزت الدراســــــة علــــــى بيــــــان عالقــــــة العامــــــل بــــــصاحب العمــــــل يف الفقــــــه 

ات امللقـاه علـى عاتقـه حنـو اإلسالمي، وذكر احلقوق اليت يتمتـع �ـا العامـل والواجبـ

  .صاحب العمل



        

    

 

 
 
 

 
 

٦٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالثالث والثالث من العدد ينالثااملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

  :: بين البحث والدراسات السابقة بين البحث والدراسات السابقةأوجه الشبهأوجه الشبه

  .تتشابه الدراستان يف بيان واجبات العامل من الناحية الفقهية

  :تتميز دراسيت عن دراسة الغامدي مبا يلي      ::أوجه االختالفأوجه االختالف

  .التطرق إىل حقوق املرأة العاملة يف نظام العمل السعودي: ًأوال

عقد املقارنة بني النظام والفقه اإلسالمي فيما يتعلق حبقوق وواجبات : ًياثان

  .املرأة العاملة

  

مقارنـة مقارنـة ((  واجبـات العمـال وحقـوقهم فـي الـشريعة اإلسـالميةواجبـات العمـال وحقـوقهم فـي الـشريعة اإلسـالمية: : الدراسة الثالثـةالدراسة الثالثـة

  ))مع قانون العمل الفلسطينيمع قانون العمل الفلسطيني

هـ من الباحـث مسـري حممـد مجعـة العـواودة ١٤٣١عام لرسالة ا هقدمت هذ

ماجستري يف الفقه والتشريع وأصوله من لاجة درعلى لبات احلصول ملتطستكماالً ا

  .كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة القدس

و قــــد اشــــتملت علــــى .يف مقدمــــة، وثالثــــة فــــصول، وخامتـــةسالة رلاقامـــت 

تعريــف بالواجبــات واحلقــوق والتكييــف الفقهــي لوظيفــة العامــل وأســس اختيــاره، و 

ّمية وقانون العمل الفلسطيين، و حقوق العمـال واجبات العمال يف الشريعة اإلسال
  .يف الشريعة اإلسالمية وقانون العمل الفلسطيين

  .تتشابه الدراستان يف بعض واجبات العامل من الناحية الفقهية  ::أوجه الشبهأوجه الشبه

ختتلـــف دراســـيت عـــن دراســـة الباحـــث العـــواودة أ�ـــا يف حقـــوق   ::أوجـــه الخـــالفأوجـــه الخـــالف

  .عمل السعوديوواجبات املرأة العاملة يف نظام ال



        

    

 

 
 
 

 
 

٦٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيالثالث والثالث من العدد ينالثااملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

  ::منهج البحثمنهج البحث
ــــــــــــى املــــــــــــنهج االســــــــــــتقرائي ) ٢(الوصــــــــــــفي) ١(اعتمــــــــــــدت الدراســــــــــــة  عل

  . مع املقارنة كمنهج مميز يف حبث موضوعات القانون)٣(التحليلي

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، ومبحــث متهيــدي وأربعــة فــصول           ::خطــة الدراســةخطــة الدراســة
  .وخامتة

مــــنهج الدراســــة ،اســــة حــــدود الدر ، أمهيــــة الدراســــة: فتــــشتمل علــــىأمــــا المقدمــــة
 .الدراسات السابقة خطة الدراسة،

  .حقوق املرأة العاملة يف النظام: المبحث األول
  .حقوق املرأة العاملة يف الفقه اإلسالمي: المبحث الثاني

املقارنـــة بـــني النظـــام والفقـــه اإلســـالمي يف حقـــوق املـــرأة : الثالـــث المبحـــث
  .العاملة
  .ئج، والتوصياتوفيها أهم النتا: ةـــــــــالخاتم



 
أساس البحوث، فهو الذي يكشف جزئيـات قـد تكـون : املنهج احلصري االستقرائي هو) ١(

غامـــضة علـــى كثـــري مـــن النـــاس، فهـــو عمليـــة مالحظـــة الظـــواهر وجتميـــع البيانـــات عنهـــا 
املنهـــاج يف تـــأليف البحـــوث وحتقيـــق : ينظـــر. ات كليـــةللتوصـــل إىل مبـــادئ عامـــة وعالقـــ

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، عامل الكتب، ٩٤حممد ألتوخبي، ص : املخطوطات الدكتور
منهج يعتمد على جتميع احلقائق واملعلومات، مث مقارنتها، وحتليلها، : املنهج الوصفي هو) ٢(

ث يف العلـــــوم وتفــــسريها للوصــــول إىل تعميمــــات مقبولــــة، ينظـــــر كتــــاب أجبــــديات البحــــ
  .٦١فريد األنصاري، ص: الشرعية د

يعتمد على استيعاب املسألة أو القاعدة، مث استيعاب موضوعها مث : املنهج التحليلي هو) ٣(
حماولــة حتليلهــا علــى ضــوء معطيــات هــذه القاعــدة، الكتــشاف مــدى وفائهــا للقاعــدة، أو 

لتحليــــل علــــى مــــدى التــــصويب أو التخطــــيء أو التحويــــل، كــــل ذلــــك دون خــــروج يف ا
كتــاب أجبــديات البحــث يف العلــوم الــشرعية : ينظــر. القاعــدة أو النــسق الــذي انطلــق منــه

  .٦٤، ٦٣فريد األنصاري، ص: د



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

  ق اأة ا  ا: ا اول

ًإميانا من املنظم بضعف املـرأة اجلـسدي، واختالفهـا عـن الرجـل فـسيولوجيا،  ً

ُووجـــدانيا، وبـــدنيا، ففـــد خـــصت املـــرأة العاملـــة حبقـــوق باإلضـــافة إىل احلقـــوق الـــيت  ً ً

سدي، والنفـــسي للمـــرأة يـــشاركها فيهـــا الرجـــل، وهـــذه احلقـــوق تراعـــي التكـــوين اجلـــ

العاملة أثناء احلمل، الوالدة، والرضاع، مما يستلزم تنظيم هذه احلقـوق، لتعـاجل هـذه 

احلاالت اليت ال تنفك عن املرأة العاملة، ويف هذا داللة على أن املـنظم انـساق مـع 

النـــداء الفطـــري يف الـــنفس اإلنـــسانية جتـــاه األوالد، واألســـرة فأوالهـــا اهتمـــام يفـــوق 

  .)١(تمام بالعملااله

  :إذا تقرر ما سبق فهذا أوان تفصيل هذه احلقوق

  ..الحق في إجازة الوضعالحق في إجازة الوضع: : أوالأوال

للمـــرأة العاملـــة احلـــق يف إجـــازة وضـــع ملـــدة األســـابيع األربعـــة الـــسابقة علـــى 

التاريخ احملتمل للوضع، واألسابيع الستة الالحقة له، وحيـدد التـاريخ املـرجح للوضـع 

مبوجـب شـهادة طبيــة مـصدق عليهـا مــن جهـة صــحية، بواسـطة طبيـب املنــشأة، أو 

وحيظـــر تـــشغيل املـــرأة خـــالل األســـابيع الـــستة التاليـــة مباشـــرة الوضـــع، وهلـــا احلـــق يف 

متديــد اإلجــازة مــدة شــهر دون أجــر، ويف حــال إجنــاب طفــل مــريض، أو مــن ذوي 

ًاالحتياجــات اخلاصــة وتتطلــب حالتــه الــصحية مرافقــا كــان هلــا احلــق يف إجــازة ملــدة 

 بــأجر كامـل تبــدأ بعـد انتهــاء إجـازة الوضــع، وهلـا احلــق يف التمديـد ملــدة شــهر شـهر

من خالل املادة السابقة يتضح أن النظام منح املرأة العاملة احلق ’.)٢(من دون أجر

 

الوســيط يف شــرح نظــام العمــل الــسعودي، نــزار الكيــايل، الــدار الــسعودية للنــشر، جــدة،   )١(
  ٢٥٣هـ، ص١٣٩٣

 .من نظام العمل السعودي) ١٥١(املادة   )٢(



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

يف إجازة الوضع مبجموع عشرة أسـابيع، أربعـة أسـابيع قبـل التـاريخ املتوقـع للـوالدة، 

ا قبل التاريخ املتوقع للوالدة ال تستحقها العاملة وإجازة م،وستة أسابيع بعد الوالدة

إال مبوجــب شــهادة مــن طبيـــب املنــشأة الــيت تعمــل �ـــا أو مــن جهــة صــحية حتـــدد 

ـــة، حيـــق للمـــرأة العاملـــة طلبهـــا، أو  ـــاريخ املتوقـــع للـــوالدة، وهـــذه اإلجـــازة اختياري الت

تركهـــــا، ولـــــيس لـــــصاحب العمـــــل احلـــــق يف منـــــع العمالـــــة  هـــــذه اإلجـــــازة إذا مــــــا 

وأمـا إجـازة مـا بعـد الوضـع فهـي سـتة أسـابيع، وال جيـوز لـصاحب العمـل ’)١(طلبتهـا

ً نظـرا لتعلـق األمـر ،تشغيل املرأة العاملة قبل انقضاء الستة أسابيع  ولو بطلب منها
بالنظــام العــام باعتبـــار أن هــذه اإلجـــازة مقــررة محايـــة لــصحة املـــرأة، ورعايــة للطفـــل 

ً هــذه اإلجــازة إذا كــان املولــود حيــا، أمــا يف حــال وتــستحق املــرأة العاملــة،)٢(للوليــد

  ’ًاإلجهاض فقد أثار الفقه تـساؤال عـن مـدى حـق املـرأة العاملـة يف هـذه اإلجـازة؟

مل يتطــــرق النظــــام هلــــذه املــــسألة لــــذا انقــــسم الــــشراح بــــني مؤيــــد الســــتحقاق هــــذه 

الـيت - والراجح لدى الباحث هو استحقاق املرأة العاملـة. )٣(اإلجازة، ومعارض هلا

 ألن إجـازة الوضـع منحـت لتـسرتد املـرأة عافيتهــا ، هلـذه اإلجـازة-أجهـضت جنينهـا

بعـــد الـــوالدة، وهـــذه العلـــة الـــيت مـــن أجلهـــا منحـــت أجـــازة الوضـــع متحققـــة فـــيمن 

ًوتـستحق املـرأة العاملـة األجـر كـامال أثنـاء متتعهـا بإجـازة الوضـع ،.أجهضت جنينها
مة، ونـصف األجـر يف حـال أمـضت يف حال أمضت ثالث سنوات فأكثر يف اخلد

 

منـــري فريـــد الـــدكمي، دار .لعمـــل الـــسعودي اجلديـــد يف ميـــزان التحليـــل الفقهـــي، دنظـــام ا  )١(
 .٢٠٤هـ، ص١٤٣٦حافظ للنشر والتوزيع، جدة، 

منــري فريــد الــدكمي، مرجــع .نظــام العمــل الــسعودي اجلديــد يف ميــزان التحليــل الفقهــي، د  )٢(
 ٢٠٥سابق، ص

منــري فريــد الــدكمي، مرجــع .نظــام العمــل الــسعودي اجلديــد يف ميــزان التحليــل الفقهــي، د  )٣(
  ٢٠٦سابق، ص



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

، ومل يتطــرق النظــام قبــل التعــديل )١(يف اخلدمـة مــن ســنة إىل أقــل مــن ثــالث ســنوات

لبيـــان األجــــر املــــستحق إذا كانــــت خــــدمتها أقــــل مــــن ســــنة؛لذا تعــــددت اجتاهــــات 

الــشراح، فمــنهم مــن قــال متــنح نــسبة مــن نــصف األجــر مقابــل عــدد األشــهر الــيت 

اسـتحقاقها لـشئ مــن األجـر؛ ألن النظـام ربـط بــني ومـنهم مـن قــل بعـدم ،)٢(قـضتها

 )٣(اخلدمــــة واســــتحقاق األجــــر، ومل يــــربط بــــني مــــدة اخلدمــــة واســــتحقاق اإلجـــــازة

والراجح لدى الباحث هو اإلجتاه األول ألن العلة اليت أناط �ا النظـام اسـتحقاق ،

هــي هــذه اإلجــازة واألجــر عليهــا هــي مراعــاة حــال العاملــة أثنــاء احلمــل، والــوالدة و

متحققة فيمن كانت خدمتها أقل من السنة، والواجب على املنظم أال يهمل هـذه 

  .اجلزئية حىت ال يستغل أصحاب العمل ضعف املرأة العاملة من خالل هذه الثغرة

وهذا ما فعله املنظم فقد عدل أحكام املادتني احلادية واخلمسني بعد املائة، 

 واحدة وذلك مبقتضى التعديالت الصادرة والثانية واخلمسني بعد املائة لتكون مادة

هـ فأصبحت املرأة العاملـة تـستفيد ٥/٦/١٤٣٦ وتاريخ ٤٦/باملرسوم امللكي رقم م

  )٤(من إجازة الوضع بأجر كامل دون حتديد ملدة اخلدمة

و مراعـــــاة حلـــــال املـــــرأة العاملـــــة أثنـــــاء احلمـــــل، والـــــوالدة فـــــإن نظـــــام العمـــــل 

ت الوالدة اليت متنح مبوجبهـا املـرأة العاملـة إجـازة ًالسعودي مل حيدد عددا أقصى ملرا

 

 .من نظام العمل السعودي) ١٥٢(املادة   )١(
حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل يف النظام السعودي، احملامي عبداهللا بـن مرعـي   )٢(

 ١٣٢م، ص١٩٩٦بن مبارك بن حمفوظ، مكتب عبداهللا مرعي بن حمفوظ، جدة، 
رنة لقوانني العمل يف دول جملس التعاون اخلليجـي شرح نظام العمل السعودي دراسة مقا  )٣(

 .٢٥٨م، ص١٩٩١وجيه حممد خيال، مكتبة جامعة امللك سعود، .ويف مصر، د
، مكتبــــة ٢رضــــا العبــــد، ط.رزق الــــريس و د.شــــرح أحكــــام نظــــام العمــــل الــــسعودي، د  )٤(

 .٣٤٢هـ، ص١٤٣٨الشقري، الرياض، 



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٥٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

ومل ،)١(الوضع، وهذه ميزة متيزه عن غريه من أنظمة العمل الـيت قيـد�ا بـثالث مـرات

يــرتك املــنظم املــرأة العاملـــة دون محايــة أثنــاء متتعهــا بإجـــازة الوضــع، فقــد قــرر نظـــام 

ًكبـت العاملـة خطـأ مـن العمل عدم جـواز فـصلها أثنـاء احلمـل، أو الـوالدة، وإذا ارت

أثنـــاء إجـــازة الوضـــع فـــال جيـــوز لـــصاحب العمـــل ) ٨٠(األخطـــاء الـــواردة يف املـــادة 

فــصلها، وعليــه االنتظــار اىل حــني عــودة العاملــة مــن اإلجــازة مث يقــوم بفـــصلها إذا 

، وال جيـوز لـه فـصل العمالـة أثنـاء مـرض احلمـل أو )٢(حتقق السبب الداعي لفـصلها

ًز غيا�ا مائة ومثانني يوماالوالدة على أال يتجاو
، ويف حال اختـذ صـاحب العمـل )٣(

قـــرار فـــصلها أثنـــاء إجـــازة الوضـــع كـــان قـــراره معيبـــا بعيـــب التعـــسف، وحيـــق للعاملـــة 

وللمرأة بعـد عود�ـا للعمـل احلـق يف أخـذ ،)٤(املطالبة بإلغاء القرار، وطلب التعويض

وعهــا علــى الــساعة يف فــرتات اســرتاحة مــن أجــل إرضــاع املولــود، علــى أال تزيــد جمم

اليـــوم، وذلـــك عـــالوة علـــى فـــرتات الراحـــة املمنوحـــة جلميـــع العمـــال، وحتـــسب هـــذه 

الفرتة، أو الفرتات من ساعات العمل الفعلية ال مـن فـرتات االسـرتاحة املقـررة لكـل 

، وذلـك ملـدة أربـع وعـشرين )٥(العاملني، وال يرتتب عليها ختفيض أجر املرأة العاملـة

لوضع، وسواء كانت الرضاعة طبيعية أم غري ذلك، وحتـدد فـرتة أو ًشهرا من تاريخ ا

فـرتات االسـرتاحة بقـصد اإلرضـاع حبـسب تــوفر احلـضانة داخـل املنـشأة مـن عــدمها 

  :وفق التايل

 

منــري فريــد الــدكمي، مرجــع .ل الفقهــي، دنظــام العمــل الــسعودي اجلديــد يف ميــزان التحليــ  )١(
 ٢٠٦سابق، ص

 .من نظام العمل السعودي) ١٥٥(املادة   )٢(
  .من نظام العمل السعودي) ١٥٦(املادة   )٣(
شرح نصوص نظام العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية، يوسف عبدا�يد، الـدار   )٤(

 .١٨٣السعودية للنشر والتوزيع، جدة، ص
 .من نظام العمل السعودي) ١٥٤(املادة   )٥(



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

حيق للمرأة العاملة اختيار فرتة ساعة : إذا مل تتوافر حضانة داخل املنشأة/ أ

  . مبا يتناسب مع مصلحة العملالرضاعة، إما أن تكون بداية الدوام، أو �ايته

حيـق للمـرأة العاملـة  اختيـار فـرتة أو : إذا توفرت حـضانة داخـل املنـشأة/ ب

فرتات اسرتاحة يكون إمجال مد�ا ساعة واحدة للرضاعة مبـا يتناسـب مـع مـصلحة 

  .)١(العمل

 واحلكمـــة مـــن هـــذا االســـتحقاق هـــي احملافظـــة علـــى ســـالمة املـــرأة العاملـــة، 

  )٢( األمومة، وتلبية لنداء الفطرة يف النفس اإلنسانية جتاه األوالدومولودها، ورعاية

الحــق فــي تحمــل صــاحب العمــل عــن المــرأة العاملــة مــصاريف الفحــص : ًثانيــا

  .الطبي، والعالج، والوالدة

ًأوىل املنظم السعودي املرأة العاملة اهتماما بالغا أثناء احلمل، وبعد الوالدة، 

عمـــل الـــذي تعمـــل لديـــه مـــصاريف الفحوصـــات فقـــرر حقهـــا يف حتمـــل صـــاحب ال

 )٣(الطبية الالزمة لسالمتها وسـالمة جنينهـا، ومـصاريف العـالج، وتكـاليف الـوالدة

  ).كتوفري السرير، وتكاليف العملية القيصرية إن اقتضت احلالة(

  .)٤(الحق في حضانة األطفال أثناء العمل: الثالث

لرعايـــة املناســـبة للمـــرأة ًانطالقـــا مـــن حـــرص املـــنظم الـــسعودي علـــى تـــوفري ا

ًالعاملـة فقـد ألـزم صـاحب العمـل أن يـوفر مكانــا مناسـبا يتـوافر فيـه عـدد كـاف مــن 
 

وتـاريخ ) ١٩٨٢(من الالئحة التنفيذيـة لنظـام العمـل وملحقا�ـا ذي الـرقم  ) ٣٢(املادة   )١(
 .هـ٢٨/٦/١٤٣٧

شـــرح نـــصوص نظـــام العمـــل والعمـــال يف اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، يوســـف عبدا�يـــد،   )٢(
 .١٨٢مرجع سابق، ص

 .يمن نظام العمل السعود) ١٥٣(املادة   )٣(
 .من نظام العمل السعودي) ١٥٩(املادة   )٤(



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٥٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

  :املربيات لرعاية أطفال النساء العامالت إذا حتقق الشروط التالية

  . أن يكون لدى صاحب العمل مخسني عاملة فأكثر:الشرط األول

 أعمــارهم عــن ســت  أن يكــون عــدد األطفــال الــذين تقــل:الــشرط الثــاني

  .سنوات عشرة فأكثر

 أن يقــوم صــاحب العمــل بتــوفري عــدد كــاف مــن املربيــات :الــشرط الثالــث

  .لرعاية هؤالء األطفال

ويف حــال جتــاوز عـــدد العــامالت مائـــة فــأكثر يف مدينــة واحـــدة جــاز لـــوزير 

ًالعمــل أن يلــزم صــاحب العمــل بــأن ينــشئ دارا للحــضانة بنفــسه، أو باملــشاركة مــع 
مــل آخــرين يف نفــس املدينــة، أو يتعاقــد مــع دار حــضانة، وحيــدد الــوزير أصــحاب ع

الــشروط واألوضــاع الــيت تــنظم هــذه الــدار، كمــا يقــرر نــسبة التكــاليف الــيت تفــرض 

  .)١(على العامالت املستفيدات من هذه اخلدمة

  .)٢(الحق في إجازة الحداد: الرابع

ة يف بيــت الزوجيــة، مراعـاة ألحكــام الــشريعة اخلاصــة بلــزوم قـضاء عــدة الوفــا

وحلــــال املــــرأة العاملــــة املــــشحونة بــــاحلزن واألســــى علــــى فقــــد زوجهــــا، مــــنح املــــنظم 

السعودي املرأة العاملة املسلمة احلـق يف إجـازة احلـداد علـى الـزوج بـأجر كامـل ملـدة 

ال تقــل عــن أربعــة أشــهر وعــشرة أيــام مــن تــاريخ الوفــاة، وهلــا احلــق يف متديــد هــذه 

ًكانت حـامال خـالل هـذه الفـرتة حـىت تـضع محلهـا، وال جيـوز اإلجازة دون أجر إن 
أمـا املـرأة العاملـة غـري املـسلمة الـيت تـويف ،هلا االستفادة من إجازة العـدة بعـد الـوالدة

 

، مركـز ١الوايف يف شرح نظام العمل السعودي، املستشار الـدكتور خالـد حـسن أمحـد، ط  )١(
  .٤١٠هـ، ص١٤٣٧الدراسات العربية للنشر والتوزيع، اجليزة، 

  .من نظام العمل السعودي) ١٦٠(املادة   )٢(



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٥٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

ًعنهــا زوجهــا فلهـــا احلــق يف إجــازة بـــأجر كامــل ملــدة مخـــسة عــشر يومــا، ويف مجيـــع 

ارســة أي عمــل لــدى الغــري األحــوال ال جيــوز للمــرأة العاملــة املتــوىف عنهــا زوجهــا مم

وجيــدر التنبيــه إىل أن هــذه اإلجــازة متــنح للمــرأة العاملــة يف حــال ،خــالل هــذه املــدة

وفــاة الــزوج فقــط دون غــريه مــن األصــول، أو الفــروع أو احلواشــي، وميكــن أن متــنح 

املرأة العاملة هذه اإلجازة ألكثـر مـن مـرة إذا تـويف عنهـا زوجهـا اآلخـر؛ ألن النظـام 

ن متنح إجازة احلداد ملرة واحدة، وال جيوز لـصاحب العمـل جتزئـة إجـازة مل يشرتط أ

عــدة الوفــاة بــل تعطــى دفعــة واحــدة مراعــاة ألحكــام الــشريعة اإلســالمية الــيت متنــع 

خروج املعتدة لوفاة زوجهـا مـن بيـت الـزوج لغـري حاجـة، وال جيـوز لـصاحب العمـل 

قواعد اآلمـرة الـيت ال جيـوز التواطـؤ أن مينع املرأة العاملة من هذه اإلجازة أل�ا من ال

  .)١(على خمالفتها لتعلقها بالنظام العام

  :الحق في مقاعد لالستراحة: ًخامسا

مراعاة لطبيعة املرأة، واختالفهـا عـن الرجـل مـن ناحيـة القـوة، والتحمـل فقـد 

ألزم املنظم السعودي صاحب العمل يف مجيع األمـاكن الـيت تعمـل فيهـا نـساء، ويف 

  )٢(.ن، أن يوفر هلم املقاعد املناسبة لتأمني اسرتاحتهن يف مكان العملمجيع امله

  .)٣(الحق في كامل مكافأة نهاية الخدمة: ًسادسا

إذا كــان انتهــاء عالقــة العمــل بــسبب اســتقالة العامــل فانــه يــستحق يف هــذه 

احلالة ثلـث املكافـأة بعـد خدمـة ال تقـل عـن سـنتني متتـاليتني، وال تزيـد علـى مخـس 

 يــستحق ثلثيهــا إذا زادت مــدة خدمتــه علــى مخــس ســنوات دون أن تبلــغ ســنوات،
 

رضــــا العبــــد، مرجــــع ســــابق، . الــــريس و درزق.شــــرح أحكــــام نظــــام العمــــل الــــسعودي، د  )١(
 .٣٤٥ص

 .من نظام العمل السعودي) ١٥٨(املادة   )٢(
  .من نظام العمل السعودي) ٨٧(املادة   )٣(



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

، )١(عشر سنوات، فإذا زادت عن عشر سنوات استحق مكافأة �اية اخلدمة كاملة

  :ويستثىن من هذا املرأة العاملة يف حالتني

 إذا تزوجــت فــإن هلــا احلــق يف فــسخ العقــد باالســتقالة دون اإللــزام :الحالــة األولــى

ُسبق، ويلــزم صــاحب العمــل بــدفع مكافــأة �ايــة اخلدمــة كاملــة باإلخطــار املــ
  .إىل املرأة العاملة بشرط أن تكون  االستقالة خالل ستة أشهر بعد الزواج

 إذا أجنبــت املـــرأة العاملــة كـــان هلــا احلـــق يف االســتقالة دون إخطـــار :الحالــة الثانيـــة

تـرتك العمـل مسبق، وكان هلا احلق يف كامل مكافأة �اية اخلدمـة بـشرط أن 

  .خالل ثالثة أشهر من تاريخ وضعها

  

  

 

 

 .من نظام العمل السعودي) ٨٥(املادة   )١(
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

ما ا :ا ا  أة اق ا  

 وضع اإلسالم املبادئ و القواعد اليت تصون حقـوق العمـال، وتـضمن هلـم 

وألســرهم حيــاة كرميــة آمنــة، ومــن هــذه املبــادئ أن أعلــى اإلســالم مــن شــأن العمــل 

حيــاة مــستقرة يف حــال املــرض، والعجــز مبــا ال يــضاهيه نظــام والعمــال، وضــمن هلــم 

من أنظمة العامل اليوم، فاإلسالم حيث صاحب العمل على النظر إىل العامل نظـرة 

إنسانية ملؤها الرعاية والتقدير، واحلرص على كرامته، ومل يفرق اإلسالم بني العامـل 

يتطـــرق الفقهـــاء حلقـــوق مل ويف احلقيقـــة ، )١(وصــاحب العمـــل يف الكرامـــة اإلنـــسانية

قــوق العمـــال  يف أبـــواب متفرقـــة مـــن حاملــرأة العاملـــة بـــشكل مـــستقل، وإمنـــا وردت 

أبواب الفقه، لذا سأفصل يف هذا املبحث أهم حقوق العمال اليت أوردها الفقهاء، 

  .واملرأة العاملة من مجلة العمال هلا ما هلم

  ::األجراألجر: : الحق األولالحق األول

 أركان عقد اإلجارة الثالثة وهي العاقدان، اعترب مجهور الفقهاء األجرة أحد

ّ، وذهب احلنفية إىل أ�ا الصيغة فقط، وأما العاقدان )٢( و الصيغة،و املعقود عليه ّ ّ ّ
ّواملعقود عليه فأطراف للعقد ومن مقوماته، فال قيام للعقد إال باجتماع ذلك  ّ

ّكله
لعامل فبه تقوم و األجر أهم شيء يف حياة ا’ّ فاخلالف لفظي ال مثرة له . )٣(

حياته، وحياة من يعول، وحيقق مطالبه الضرورية واحلاجية، ولذا أوىل اإلسالم 
 

حممــد حممــد الطويــل، مكتبــة ومطبعــة الغــد للنــشر والتوزيــع، .العمــال يف رعايــة اإلســالم، د  )١(
  .٧٧اجليزة، ص

حاشــية الدســوقي علــى الــشرح الكبــري، حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي، دار الفكــر،   )٢(
’ و �اية احملتاج إىل شرح املنهاج، أمحد بن محزة الرملي، دار الفكر. ٢ص/ ٤بريوت، ج
و شــرح منتهــى اإلرادات، منــصور بــن يــونس البهــوتى، ٢٦٣ص/٥م، ج١٩٨٤بــريوت، 

  . ٣٥١، ص٢هـ، ج١٤١٤، عامل الكتب، ١ط
 .٥ص/٦حاشية رد احملتار، ابن عابدين، مرجع سابق، ج  )٣(



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٥٦

ًاألجر عناية خاصة فقد ورد ذكره يف القرآن يف مائة ومخسني موضعا مثل قوله 

 a b c d ` _ ^ [ \(: تعاىل

e f g h ji k l m n o p q sr 

t u v w x( ]٢٥:القصص[.  

ًد على أجـره اعتمـادا كليـا حبيـث ميثـل مـصدر دخلـه وإذا كان اإلنسان يعتم ً
الوحيــد، فــإن اإلســالم حيــث علــى أن يكــون األجــر جمزيــا ليــسد حاجــة العامــل عــن 

مــن كــان لنــا " يقــول عــن املــستورد بــن شــداد قــال مسعــت النــيب ،املــسألة، والعــوز

 فليكتــسب خادمــا فــإن مل يكــن لــه عــامال فليكتــسب زوجــة فــإن مل يكــن لــه خــادم

 قال من اختذ غري ًليكتسب مسكنا قال قال أبو بكر أخربت أن النيب مسكن ف

  )١("ذلك فهو غال أو سارق

  ::وجه الداللةوجه الداللة

َفيـه بيـان جـواز أخـذ العامـل األجـرة بقـدر مثـل عملـه فيمـا : )٢(قال اخلطـايب َ
ِ ِ ِِ ِ ِ

َ ِْ ِ َِِ َ ْ ُ ْ َ َ َ َُ
ِيـتـواله من األمر ْ َُ ْ َ

ِ َّ
َ ََ

  :األجر ومن هذه املبادئوقد قرر اإلسالم مبادئ فيما يتعلق ب؛)٣(

 

و ) ٢٩٤٥(كتــاب اخلــراج واإلمــارة والفــيء، بــاب يف أرزاق العمـــال، ح: ســنن أيب داود  )١(
ِباب إذن اإلمام للعامل بالتزويج واختاذ اخلادم واملـسكن مـن : املستدرك على الصحيحني ِ

َ
ِ
َ ِ ِ ِْ ِ ِْ ْ ِ ُ َ

َالصدقة  ح ِهذا حديث صح) ٢٣٧٠(َ
َ

ِ
َيح علـى شـرط البخـاري،ومل خيرجـاه وقـال الـشيخ َ ِّ ّ ِ َ

ِ َ
  .صحيح: األلباين

ِأبو سليمان، محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت اخلطايب، صاحب التـصانيف،   )٢( ْ َ ْ
ِ ِ
َ َّ ُ َ َّ َّ

ّ
ِ ِ ِْ ُ

ٍ
َ َ

ِ ِِ َُ ُ ََ َ َ َُ
 سري أعالم النبالء، حممد بن أمحد.ولد سنة بضعة عشر وثالث مائة" شرح السنن"منها 

ْبن عثمان بن قامياز الذهيب، ط   ، دار احلديث، القاهرة١َ
  .٤٩٦ص/١٢هـ، ج١٤٢٧

�ذيب سنن أيب داود وإيضاح : عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم  )٣(
،  العظــيم ٢عللــه ومــشكالته، حممــد أشــرف بــن أمــري بــن علــي بــن حيــدر  الــصديقي،ط

=   
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  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

وجــوب أداء أجــر العامــل فــور انتهائــه مــن العمــل املوكــل إليــه، فعــن عبــد اهللا بــن -١

و ،)١(" أعطــوا األجــري أجــره قبــل أن جيــف عرقــه "عمــر قــال قــال رســول اهللا 

أداء األجر من األمانـات الـيت أمـر الـشارع إيـصاهلا إىل أهلهـا ألنـه نتيجـة عقـد 

وقــد ورد يف الــسنة الوعيــد الــشديد ملــن اســتوىف مــن ، )٢(وجــب الوفــاء بــشروطه

قــال اهللا تعــاىل " قــال  عــن النــيب العامــل ومل يعطــه أجــره، عــن أيب هريــرة 

 رجـل أعطـى يب مث غـدر ورجـل بـاع حـرا فأكـل ثالثة أنـا خـصمهم يـوم القيامـة

    )٣(" مثنه ورجل استأجر أجريا فاستوىف منه ومل يعطه أجره

 وعيــد شــديد ملــن اســتوىف مــن أجــريه، ومل يعطــه يف احلــديث:وجــه الداللــة 

  .أجره، وفيه داللة على وجوب منح العامل أجرته فور االستيفاء منه

ً تتفاوت األجور على قدر العمل؛ لتفاوت القدرات واملهارات، وحتقيقا للعدل -٢

 º(البد من مراعاة هـذه الفـروق ليأخـذ كـل ذي حـق حقـه، قـال تعـاىل 

» ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä( ]١٩:األحقاف[.  

 وجــب علــى صــاحب ،ًوإذا رضــي العامــل مــضطرا للعمــل بأقــل ممــا يــستحق

  )٤(.العمل أداء ما يستحقه العامل، وال عربة برضاه

 يشرتط يف األجر أن يكون معلوما لـدى العامـل وصـاحب العمـل علمـا تنتفـي -٣

به اجلهالة، والغرر، ويف العمل مبقدار األجر طمأنة للعامل من حيف صاحب 

 

  .١١٥ص/٨هـ، ج١٤١٥آبادي، دار الكتب العلمية، بريوت،  =
قــال ابــن امللقــن رواه )  ٢٤٤٣(كتــاب الرهــون، بــاب أجــر األجــراء، ح: ســنن ابــن ماجــه  )١(

  .صحيح: ابن ماجه من رواية ابن عمر بإسناد ضعيف وقال الشيخ األلباين
 .٨١حممد حممد الطويل، مرجع سابق، ص.العمال يف رعاية اإلسالم، د  )٢(
  ) ٢١٥٠(باب إمث من منع أجر األجري، حكتاب اإلجارة، : صحيح البخاري  )٣(
 .٨٢حممد حممد الطويل، مرجع سابق، ص.العمال يف رعاية اإلسالم، د  )٤(
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عمل وجوره، وتشجيع له على التفاين يف أداء العمل على أكمل وجه، و�ذا ال

  .)١(يعم النفع العامل وصاحب العمل وا�تمع

  ..أن يكون العمل على قدر طاقة العاملأن يكون العمل على قدر طاقة العامل: : الحق الثانيالحق الثاني

ال جيـــوز لـــصاحب العمـــل أن يرهـــق العامـــل بعمـــل فـــوق طاقتـــه وقدرتـــه ممـــا 

إخـوانكم  "... قـال النـيب . عن العملَيلحق به الضرر واألذى، أو جيعله عاجزا 

 فمــن كــان أخــوه حتــت يــده فليطعمــه ممــا يأكــل خــولكم جعلهــم اهللا حتــت أيــديكم

  . )٢(" وليلبسه مما يلبس وال تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم

  ::وجه الداللةوجه الداللة

 فيلـزم صـاحب ،ََاخلول لفـظ عـام  يـشمل العبيـد، واخلـدم، مبـن فـيهم األجـري

 يكلف العامل بعمل لـيس يف قدرتـه، أو يكلفـه بعمـل مقـدور عليـه لكـن العمل أال

  .يشق عليه بأن يستخدمه يف وقت أكثر مما ينبغي

فـــإذا قـــرر النظـــام تـــشغيل العامـــل مثـــان ســـاعات مل يكـــن لـــصاحب العمـــل 

تشغيله أكثر من ذلـك إال إذا دفـع مقابـل هـذه الزيـادة ويكـون هـذا داخـال يف قولـه 

ينوهم فإن كلفتموهم فأع.  

ًوعلى صاحب العمل أن يكون رفيقا بالعامل يف معاملته رحيما �م ال فظا  ً ً

 ./ - , + * ((ًوال غليظا، وهذه ما حث اهللا نبيه عليه بقوله 

0 1 2 3 4 5 6 87 9 : ; < 
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 .٨٣حممد حممد الطويل، مرجع سابق، ص.العمال يف رعاية اإلسالم، د  )١(
كتــاب اإلميــان، بــاب املعاصــي مــن أمــر اجلاهليــة وال يكفــر صــاحبها : صــحيح البخــاري  )٢(

  ) ٣٠( إنك امرؤ فيك جاهلية، حبالشرك لقول النيب بارتكا�ا إال 



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٥٩
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هلما و ورفق صاحب العامل بالعامل واستمالته إليه فيه خري كثري ، ]١٥٩:آل عمران[

ما كان الرفق يف شيء قط إال زانه وال " قال روته عائشة أن النيب  يشهد هلذا ما

  .)١("شانه عزل عن شيء إال

  ..عدم تعارض العمل مع الواجبات الشرعيةعدم تعارض العمل مع الواجبات الشرعية: : الحق الثالثالحق الثالث

ألزم الشارع  صاحب العمل أن ميكن العامـل مـن أداء فروضـه الدينيـة علـى 

ً فقـال تعـاىل حمـذرا مـن الـصد عـن )٢(كـر اهللاوقتها، وأال يكـون سـببا يف صـده عـن ذ
  .]١٠-٩:العلق[ )r s t u v w x(: أداء الفرائض

  

  ).).اإلجازةاإلجازة((الراحة من العمل الراحة من العمل : : الحق الرابعالحق الرابع

قــرر فقهــاء اإلســالم وجــوب مــنح العامــل الوقــت الكــايف الســتجماع قوتــه، 

ت العامل وطاقته، وأداء واجباته العائلية، واالجتماعية؛ ألن الشريعة تنهى عن إعنا

والــشق عليــه بتكليفــه مبــا يعــسر عليــه، وممــا يــشق علــى العامــل مواصــلة العمــل دون 

وقـــد تـــرك الفقهـــاء حتديـــد مـــدة اإلجـــازة للعـــرف اجلـــاري، واالتفـــاق بـــني ؛أخـــذ راحة

العامل وصاحب العمل فإذا اتفقوا على مدة معينة وجب التزام صاحب العمل �ا 

 أو أحــــل حرامــــا  صــــلحا حــــرم حــــالالالــــصلح جــــائز بــــني املــــسلمني إال "لقولــــه 

  .)٣("واملسلمون على شروطهم إال شرطا حرم حالال أو أحل حراما

 

، ٦/٢٠٦حـــــديث عائـــــشة رضـــــى اهللا تعـــــاىل عنهـــــا، : مـــــسند اإلمـــــام أمحـــــد بـــــن حنبـــــل  )١(
إسناده صحيح على شرط مسلم شريك بـن : قال احملقق شعيب األرنؤوط) ٢٥٧٥٠(ح

  عبد اهللا النخعي وإن كان سيء احلفظ قد توبع بإسرائيل
 .٨٥حممد حممد الطويل، مرجع سابق، ص.اإلسالم، دالعمال يف رعاية   )٢(
 يف ، بـاب مـا ذكـر عـن رسـول اهللا كتاب األحكام عـن رسـول اهللا : سنن الرتمذي  )٣(

  .صحيح: هذا حديث حسن صحيح و الشيخ األلباين) ١٣٥٢(الصلح بني الناس، ح



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

  ::وجه الداللةوجه الداللة

يف احلــديث داللــة علــى وجــوب الوفــاء بالــشروط املنــصوص عليهــا يف العقــد 

مــا مل ختــالف الــشريعة اإلســالمية، فــإذا شــرطت املــرأة العاملــة يف العقــد مــدة إجــازة 

  .حب العمل الوفاء هلاالوضع، وجب على صا

  :أما أخذ األجر عليها فقد اختلف الفقهاء على قولني

ًال يـــستحق العامـــل يف اإلجـــازة مـــن األجـــر شـــيئا و�ـــذا قـــال : القـــول األول

  :، واستدلوا لذلك مبا يلي)١(اجلمهور

العقـــد يقتـــضي عـــدم تـــسليم العامـــل األجـــر قبـــل تأديتـــه املنـــافع املتعاقـــد عليهـــا، -١

  .ً البطالة معدومة سواءا كانت بعذر أم بغري عذرواملنافع أثناء

 أن يف تكليف صاحب العمل دفع األجر للعامل يف إجازته ظلم وحيف عليه -٢

: ًوأخذ ملاله بغري وجه حق، وقد �ى اهللا عن أخذ األموال ظلما بقوله

)k l m n o p q r s 

t u v w x y z { |( 
   .]١٨٨:البقرة[

  ::وجه الداللةوجه الداللة

لى حرمة أكل أموال الناس بغري وجه حق، وفرض دفع األجر  اآلية تدل ع

 

لـــى  و حاشـــية الدســـوقي ع٤٤ص/٦حاشـــية رد احملتـــار، ابـــن عابـــدين، مرجـــع ســـابق، ج  )١(
الشرح الكبري، حممد بن أمحـد بـن عرفـة الدسـوقي و �ايـة احملتـاج إىل شـرح املنهـاج، أمحـد 

 و الكـايف يف فقـه أهـل املدينـة، يوسـف بـن ٣٨٠ص/٥بن محزة الرملي، مرجـع سـابق، ج
هــــ، ١٤٠٠،  مكتبـــة الريـــاض احلديثـــة، الريـــاض، ٢عبـــد اهللا بـــن حممـــد بـــن عبـــد الـــرب، ط

 .٥/٣٤٣ املقدسي، مرجع سابق، و املغين، ابن قدامة.٧٥٥ص/٢ج



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

للعاملـــة أثنـــاء اإلجـــازة أكـــل ملـــال صـــاحب العمـــل بغـــري وجـــه حـــق؛ ألن األجـــر يف 

  .مقابل املنفعة املبذولة من العاملة، وهي معدومة أثناء التمتع باإلجازة

يـــــستحق العامـــــل األجـــــر أثنــــاء اإلجـــــازة و�ـــــذا قـــــال بعـــــض : القــــول الثـــــاين

، و يستثىن من عقد اإلجازة وقت الصالة، وطهار�ا، والسنن، األكل، )١(يةالشافع

ًوالشرب، وقـضاء احلاجـة فـال يـنقص ذلـك مـن أجـر العامـل شـيئا، واسـتدلوا لـذلك 

ًاملعـــروف عرفــا كاملـــشروط شــرطا(بالقاعــدة الفقهيـــة املــشهورة  العـــادة (، وقاعـــدة )٢()ً

  ).حمكمة

  ::وجه الداللةوجه الداللة

َّ أن العــادة عامــة  َ َ ْ ِكانــت أو خاصــة جتعــل حكمــا إلثـبــات حكــم شــرعي مل َ
ْ َ َْ ِ َ ْ َّ َ َ َ َ

َينص علـى خالفـه خبـصوصه، فـلـو مل يـرد نـص خيالفهـا أصـال، أو ورد ولكـن عامـا، 
ِ ِ ََِ َ َ ُ

ِ
َ ُُ َ َ ََ ِ ِ

َْفــإن العــادة تعتــرب َ ْ ِ َ
ٍ، فــإذا كــان العــرف جــار بــني النــاس علــى أن للعامــل احلـــق يف )٣(

نحـــه إياهـــا كمـــا لـــو شـــرطها العامـــل يف إجـــازة ملـــدة حمـــددة، لـــزم صـــاحب العمـــل م

  .العقد

  :ترجح لدى الباحث القول الثاين لألسباب التالية      ::الترجيحالترجيح

ُأن العـــرف معتـــرب شـــرعا، وقـــد علقـــت عليـــه الكثـــري مـــن األحكـــام، فـــإذا جـــرى -١ ً

  .ًالعرف على شيء مل يرد ما خيالفه شرعا، وال نظاما وجب املصري إليه

احب العمـــل علـــى دفـــع أجـــرة اإلجـــازة ملـــزم ألن  أن االتفـــاق بـــني العامـــل وصـــ-٢
 

أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا بـن حممـد بـن زكريـا األنـصاري، دار الكتـاب   )١(
 .٤٣٦ص/٢اإلسالمي، دمشق، ج

، دار القلـــــم، دمـــــشق، ٢شـــــرح القواعـــــد الفقهيـــــة، أمحـــــد بـــــن الـــــشيخ حممـــــد الزرقـــــا، ط  )٢(
  ٧٣هـ، ص١٤٠٩

 ٢١٩ حممد الزرقا، مرجع سابق، صشرح القواعد الفقهية، أمحد بن الشيخ  )٣(



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

  .املسلمني على شروطهم

 الذي دفع اجلمهور إىل القول بعدم استحقاق العامل األجرة أثناء اإلجازة هو -٣

واقعهـــم الـــذي يعيـــشونه، وقـــد اختلـــف الزمـــان، حيـــث أن األعـــراف الدوليـــة، 

  .واحمللية جممعة على استحقاق العامل لألجر أثناء اإلجازة

لــــيس يف فــــرض اســــتحقاق العامــــل األجــــر أثنــــاء اإلجــــازة ظلــــم وحيــــف علــــى  -٤

صــاحب العمــل؛ ألن اإلجــازة واألجــرة فيهــا حــق معلــوم للعامــل، ويعــود ذلــك 

علــى رب العمـــل باملـــصلحة، إذ يرجـــع العامــل اىل عملـــه بـــروح ملؤهـــا النـــشاط 

  .ًواحلب مما يؤثر إجيابا يف عملية اإلنتاج

  

  ..والحمل، والوالدةوالحمل، والوالدةإجازة المرض، إجازة المرض، : : الحق الخامسالحق الخامس

قــــــررت الــــــشريعة اإلســــــالمية أن عــــــدم القــــــدرة، أو املــــــشقة تــــــسقط بعــــــض 

 ~ { | }(التكــاليف كالــصوم ملــا فيــه مــن املــشقة علــى املــريض 

� ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ¨ © ª « ¬ ® 

ً فــال يكلــف اهللا نفــسا إاال وســعها، وهــذا مبــدأ معلــوم قررتــه ؛]١٨٥:البقــرة[ )¯

 » ª © ¨ §(: لــــــه تعــــــاىلنــــــصوص الــــــشريعة يف مواضــــــع منهــــــا قو

®¬ ¯ ° ± ² ³ µ´ à( ]ــرة :  وقولـــــه تعـــــاىل؛]٢٨٦:البقـــ

)U V W X Y Z \[ ] ^ _ ` a b( 

فاكلفوا من العمـل مـا "... قال  عن النيب ومنها ما رواه أبو هريرة ،]٧:الطالق[



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

  .)١("تطيقون

  ::وجه الداللةوجه الداللة

إذا ســـــقطت بعـــــض التكـــــاليف الـــــشرعية، فغريهـــــا مـــــن أعمـــــال الـــــدنيا أوىل 

واملــــرض، واحلمــــل، . ًبالـــسقوط ختفيفــــا علــــى النــــاس يف شــــؤو�م الدينيــــة، والدنيويــــة

ًوالـــوالدة ال تـــستطيع معهـــا املـــرأة العاملـــة أداء العمـــل، فكـــان لزامـــا منحهـــا إجــــازة 

تــستجمع فيهــا مــا ا�ــار مــن قواهــا، وترعــى وليــدها، و املقــصود مــن املــرض الــذي 

ــ ذي بــشق معــه علــى العامــل أداء يــستحق معــه العامــل إجــازة مرضــية هــو املــرض ال

عمله، فاملرض الذي ال يلحق العامـل بـسببه ضـرر اذا أدى عملـه، ال يـستحق معـه 

  .اإلجازة املرضية

  ::التظلم والتقاضيالتظلم والتقاضي: : الحق السادسالحق السادس

 مبـــــدأ العـــــدل واملـــــساواة، ورفـــــع الظلـــــم مـــــن املبـــــادئ الـــــيت قرر�ـــــا الـــــشريعة 

مــارة فتدفعــه للظلــم وغمـــط اإلســالمية، ألن اإلنــسان  قــد تــسيطر عليــه الــنفس األ

حقــوق النــاس بــدافع احلــرص علــى الــدنيا، أو احلقــد، والعــداوة، هلــذا شــرع اإلســالم 

للمظلــوم أن يرفــع مظلمتــه لــويل األمــر، وجيــب علــى ويل األمــر النظــر يف الــشكوى 

املرفوعة إليه، وإنصاف املظلوم ممـن ظلمـه، وقـد أباحـت الـشريعة اإلسـالمية وسـائل 

، وشـواهد هـذا يف الـسنة )٢(هـذه الوسـائل االحتجـاج لـويل األمـرّعدة للتظلم، ومن 

َكثـري منهـا مــا رواه المـسور بـن خمرمــة   َََْ ِ ْ ِ
َ ْ

ِ ْقـال َ ِكــان أبـو لؤلـؤة عبــدا للمغـرية بــن : (َ ْ
ِ ِْ َ ََ ُ ُْ َُ َ َ

َشــعبة  َوكــان يــصنع األرحــاء وكــان المغــرية يــستغله كــل يـــوم أربعــة دراهــم َ
ِ
َ َُ َ َ َ َ ْ ُ ََ ٍ

ْ َّ ُ َ َُ
ِ َِ ْ َ َْ َ ََ َ، فـلقــي ََ

ََِ
 

  ) ١٨٦٥(كتاب الصوم، باب التنكيل ملن أكثر الوصال، ح: صحيح البخاري  )١(
، )مقارنــة مــع قــانون العمــل الفلــسطيين(واجبــات العمــال وحقــوقهم يف الــشريعة اإلســالمية  )٢(

 ٢٠١٠رســالة مقدمــة جلامعــة القــدس لنيــل درجــة املاجــستري، مســري حممــد مجعــة العــواودة، 
  ١٨٩، صم



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٦٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

ِأبو لؤلؤة عمر بن اخلطاب  َّ َْ َ ْ َ َ َ َُ ُْ َُفـقال َ َ ّيا أمري المـؤمنني، إن المغـرية قـد أثـقـل علـي : َ ََ َ َ ْ ْ َْ َْ َ َ
ِ ِِ َِّ ِ َ َ

ِغلــيت ُ فكلمــه خيفــف عــين، فـقــال لــه عمــرَّ َ ُ َُ َ َّ َ َ َِّ ْ َّ ُ ْ َاتــق اهللا وأحــسن إىل مــوالك: َ ْ َ َ ِ ْ
ِ

ْ ََ َ ِ ومــا ،)١(..."َّ

أمــرين مــوالي أن " مسعــت عمــريا مــوىل أيب اللحــم قــال رواه يزيــد بــن أيب عبيــد قــال

 فأطعمته منه فعلم بذلك موالي فـضربين فأتيـت رسـول أقدد حلما فجاءين مسكني

 فــذكرت ذلــك لــه فــدعاه فقــال مل ضــربته فقــال يعطــي طعــامي بغــري أن آمــره اهللا 

  .)٢("فقال األجر بينكما

  ::وجه الداللهوجه الدالله

ــ ع املظلمــة إىل ويل األمــر اذا رأى يف احلــديثني داللــة واضــحة علــى جــواز رف

  .العامل وقوع الظلم عليه

 

 

 

  إسناده صحيح: قال احملقق) ٦٨٢٠(، برقم ٢٥ص /٤رواه البيهقي يف سننه، ج  )١(
  ) ١٠٢٥(كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مواله، ح: صحيح مسلم  )٢(



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٦٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

ا ا  

 ا وا ا  رما  

أة اق ا   

بعـــد عـــرض احلقــــوق املمنوحـــة للمـــرأة العاملــــة يف نظـــام العمـــل الــــسعودي، 

  :ٍوالفقه اإلسالمي ظهر أن بينهما اتفاق من عدة نواح

أن احلقــوق الــيت منحهــا النظــام للمــرأة العاملــة ال تتعــارض مــع مــا قــرره الفقــه   :أوال

  .اإلسالمي

  . منح النظام، والفقه املرأة العاملة احلق يف األجرً:ثانيا

 منح نظام العمل الفقه اإلسالمي على أحـد قـويل الفقهـاء املـرأة العاملـة احلـق :ثالثا

ر متيــز الفقــه اإلســالمي عــن كمــا ظهـ؛يف إجـازة احلمــل، والــوالدة بــأجر كامل

نظــام العمــل فيمــا يتعلــق حبقــوق املــرأة فنــصوص الــشريعة متثــل املرجــع الــذي 

لـــيس للمـــنظم خمالفتهـــا، أو معارضـــتها، وهـــذه النـــصوص تتـــسم باإلمجـــال ال 

التفــصيل لينــدرج حتتهــا كــل مــا يـــستجد مــن حقــوق للمــرأة العاملــة خبـــالف 

ا قاصـرة علـى عـدد يـسري مـن نصوص النظـام الـيت تتـسم بالتفـصيل ممـا جيعلهـ

  .احلقوق، فيفوت بذلك بعض احلقوق اليت قد يغفل عنها املشرع

ويف اجلملــة فــإن احلقــوق املمنوحــة للمــرأة العاملــة يف نظــام العمــل الــسعودي 

مــــستمدة مــــن الــــشريعة اإلســــالمية، غــــري خمالفــــة ألحكامهــــا، وتطــــرق املــــنظم هلــــذه 

بالقــدر الــذي فعلــه النظــام ال يــضر؛ احلقــوق بالتفــصيل مــع عــدم تطــرق الفقهــاء هلــا 

  .ألن املنظم سعى إىل حتقيق الغايات، واملقاصد اليت قصدها التشريع اإلسالمي

  

  



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٦٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

 ا وأ ا وات

  

بعــــد هــــذا التفــــصيل يف حقــــوق، وواجبــــات املــــرأة العاملــــة يف نظــــام العمــــل 

  :ج والتوصيات التالية  توصل الباحث إىل النتائالسعودي والفقه اإلسالمي

  :النتائج/أ

 حفظــت الــشريعة اإلســالمية للمــرأة حقوقهــا مبــا مل حيفظــه نظــام مــن األنظمــة :أوال

ًالوضعية، وكذا صان نظام العمل السعودي حقوق املرأة العاملة مستمدا من 
  .أحكام الشريعة اإلسالمية

إجازة احلمل، والوضـع، ً منح املنظم السعودي املرأة العاملة حقوقا أسرية مثل ً:ثانيا

والرضاع، كما ألزم صـاحب العمـل بـدفع تكـاليف الفحـص الطـيب، والعـالج 

  .وإنشاء دار حضانة ألطفال النساء العامالت بشروط معينة

 منح املنظم السعودي املرأة العاملة املسلمة احلق يف إجازة احلـداد علـى الـزوج ً:ثالثا

رة أيـام مـن تـاريخ الوفـاة، وهلـا بأجر كامل ملدة ال تقل عن أربعـة أشـهر وعـش

ًاحلــق يف متديــد هــذه اإلجــازة دون أجــر إن كانــت حــامال خــالل هــذه الفــرتة 
حىت تضع محلها، أما املرأة العاملـة غـري املـسلمة الـيت تـويف عنهـا زوجهـا فلهـا 

ًاحلق يف إجازة بأجر كامل ملدة مخـسة عـشر يومـا، ال جيـوز لـصاحب العمـل 

ن هـذه اإلجـازة أل�ـا مـن القواعـد اآلمـرة الـيت ال جيـوز أن مينع املرأة العاملة م

  .التواطؤ على خمالفتها لتعلقها بالنظام العام

 ألـــزم املـــنظم الـــسعودي صـــاحب العمـــل يف مجيـــع األمـــاكن الـــيت تعمـــل فيهـــا ً:رابعـــا

نــساء، ويف مجيــع املهــن، أن يــوفر هلــم املقاعــد املناســبة لتــأمني اســرتاحتهن يف 

  .مكان العمل



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٦٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

إذا تزوجت املرأة العاملة أو أجنبت فإن هلا احلق يف فسخ العقد باالستقالة  ً:خامسا

ُدون اإللـــزام باإلخطـــار املـــسبق، ويلـــزم صـــاحب العمـــل بـــدفع مكافـــأة �ايـــة 
اخلدمة كاملة إىل املرأة العاملة بشرط أن تكون  االستقالة خالل ستة أشـهر 

  .بعد الزواج، و ثالثة أشهر من تاريخ الوضع

هـــر متيـــز الفقـــه اإلســـالمي عـــن نظـــام العمـــل فيمـــا يتعلـــق حبقـــوق املـــرأة ظ ً:سادســـا

فنــصوص الــشريعة متثــل املرجــع الــذي لــيس للمــنظم خمالفتهــا، أو معارضــتها، 

وهذه النصوص تتسم باإلمجال ال التفصيل ليندرج حتتها كل ما يستجد من 

هـا حقوق للمرأة العاملة خبالف نصوص النظام اليت تتسم بالتفصيل مما جيعل

قاصــرة علــى عــدد يــسري مــن احلقــوق، فيفــوت بــذلك بعــض احلقــوق الــيت قــد 

  .يغفل عنها املشرع

  :التوصيات/ب

 يوصـــي الباحـــث املـــنظم أن حيقـــق العـــدل بـــني املـــرأة العاملـــة املـــسلمة، وغـــري :ًأوال

املسلمة بأن مينح غري املـسلمة أجـر كامـل مـدة احلـداد الـيت قررهـا دينهـا كمـا 

  ً.ن يقصرها على مخسة عشر يوماصنع مع املسلمة، ال أ

أال يكلف صاحب العمـل بتكـاليف عـالج  يوصي الباحث املنظم السعودي :ثانيا

وفيـه ، املرأة العاملة أثناء احلمل والوالدة؛ ألن فيه أكـل ملالـه بـدون وجـه حـق

كمـا أن هـذا يـؤدي اىل �ـرب أصـحاب العمـل مـن توظيـف ، ارهاق لكاهله

  .ذه التكاليف ًالنساء املتزوجات تفاديا هل

  .�ذا ينتهي البحث، واحلمد هللا على توفيقه

َّوصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ُ ّ  

  



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٦٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

ادر واا  أ   
  القرآن الكريم.  
 فريد األنصاري: أجبديات البحث يف العلوم الشرعية د.  
 نصاري، أسىن املطالب يف شرح روض الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا األ

  دار الكتاب اإلسالمي، دمشق، 
  ،حاشية الدسوقي علـى الـشرح الكبـري، حممـد بـن أمحـد بـن عرفـة الدسـوقي

 .دار الفكر، بريوت
 حاشية رد احملتار، ابن عابدين، مرجع سابق 
  حقــوق والتزامــات العامــل وصــاحب العمــل يف النظــام الــسعودي، احملـــامي

 عبـداهللا مرعـي بـن حمفـوظ، عبداهللا بن مرعي بن مبارك بن حمفوظ، مكتب
 .م١٩٩٦جدة، 

 كتـــاب األحكـــام عـــن رســـول اهللا : ســـنن الرتمـــذي بـــاب مـــا ذكـــر عـــن ،
  . يف الصلح بني الناسرسول اهللا 

 ْسري أعالم النبالء، حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الـذهيب، ط ، دار ١َ
  احلديث، القاهرة

 ٢ضـا العبـد، طر.رزق الريس و د.شرح أحكام نظام العمل السعودي، د ،
 .هـ١٤٣٨مكتبة الشقري، الرياض، 

 دار القلـــم، ٢شـــرح القواعـــد الفقهيـــة، أمحـــد بـــن الـــشيخ حممـــد الزرقـــا، ط ،
  هـ١٤٠٩دمشق، 

 عـــامل الكتـــب، ١شــرح منتهـــى اإلرادات، منـــصور بـــن يـــونس البهـــوتى، ط ،
  . هـ١٤١٤

  شــرح نــصوص نظــام العمــل والعمــال يف اململكــة العربيــة الــسعودية، يوســف
 .يد، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدةعبدا�

  شــرح نظــام العمــل الــسعودي دراســة مقارنــة لقــوانني العمــل يف دول جملــس
وجيــه حممــد خيــال، مكتبــة جامعــة امللــك .التعــاون اخلليجــي ويف مــصر، د

 .م١٩٩١سعود، 
 كتاب اإلجارة، باب إمث من منع أجر األجري: صحيح البخاري.  
 ،حممـــد حممـــد الطويـــل، مكتبـــة ومطبعـــة الغـــد . دالعمـــال يف رعايـــة اإلســـالم

  .للنشر والتوزيع، اجليزة
 ــذيب ســنن : عــون املعبــود شــرح ســنن أيب داود، ومعــه حاشــية ابــن القــيم�

أيب داود وإيـــضاح عللـــه ومـــشكالته، حممـــد أشـــرف بـــن أمـــري بـــن علـــي بـــن 



       

    

 

 
 
 

 
 

٦٦٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

ـــة، بـــريوت، ٢حيـــدر  الـــصديقي،ط ،  العظـــيم آبـــادي، دار الكتـــب العلمي
  .هـ١٤١٥

 يف فقــه أهــل املدينــة، يوســف بــن عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد الــرب، الكــايف 
 هـ،١٤٠٠،  مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، ٢ط
 وتـــاريخ ) ١٩٨٢(الئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام العمـــل وملحقا�ـــا ذي الـــرقم  ال

 .هـ٢٨/٦/١٤٣٧
 املغين، ابن قدامة املقدسي. 
 حممــد ألتــوخبي، :املنهــاج يف تــأليف البحــوث وحتقيــق املخطوطــات الــدكتور 

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥عامل الكتب، 
 منـــري فريـــد .نظـــام العمـــل الـــسعودي اجلديـــد يف ميـــزان التحليـــل الفقهـــي، د

 .هـ١٤٣٦الدكمي، دار حافظ للنشر والتوزيع، جدة، 
 منـــري فريـــد .نظـــام العمـــل الـــسعودي اجلديـــد يف ميـــزان التحليـــل الفقهـــي، د

  هـ١٤٢٧الدكمي، 
 بـريوت، ’ اج، أمحـد بـن محـزة الرملـي، دار الفكـر�اية احملتاج إىل شرح املنهـ

  .م١٩٨٤
 مقارنة مـع قـانون العمـل ( واجبات العمال وحقوقهم يف الشريعة اإلسالمية

، رســـالة مقدمـــة جلامعـــة القـــدس لنيـــل درجـــة املاجـــستري، مســـري )الفلـــسطيين
  ١٨٩ م، ص٢٠١٠حممد مجعة العواودة، 

 الـــدكتور خالـــد حـــسن الـــوايف يف شـــرح نظـــام العمـــل الـــسعودي، املستـــشار 
  .هـ١٤٣٧، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، اجليزة، ١أمحد، ط

  الوســـيط يف شـــرح نظـــام العمـــل الـــسعودي، نـــزار الكيـــايل، الـــدار الـــسعودية
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٦٧٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةنيث والثاللثالثا من العدد الثايناملجلد 

 )دراسة مقارنة (حقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالميحقوق املرأة العاملة  يف نظام العمل السعودي والفقه اإلسالمي 

  س اتس ات
 

  الصفحة  املوضــــــــــوع
 ٦٣٩ ملخص البحث  

 ٦٤١ المقدمــة  

  ٦٦٤٢٤٢ أمهية املوضوعأمهية املوضوع

  ٦٤٣٦٤٣ نطاق الدراسةنطاق الدراسة

  ٦٤٣٦٤٣  الدراسات السابقةالدراسات السابقة

  ٦٤٦٦٤٦  منهج البحثمنهج البحث

  ٦٤٧ حقوق المرأة العاملة في النظام: المبحث األول

حقــــــوق المــــــرأة العاملــــــة فــــــي الفقــــــه : المبحــــــث الثــــــاني

  اإلسالمي

٦٥٥  

المقارنــة بــين النظــام والفقــه اإلســالمي فــي : المبحـث الثالــث

  حقوق المرأة العاملة

٦٦٥  

 ٦٦٦ ة وأهم النتائج والتوصياتاخلامتــــ  

 ٦٦٨   أهم  املصادر واملراجع  

 ٦٧٠  فهرس املوضوعات  

  


