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   :البحث ملخص

 – أمنوذجا عمل املرأة -  قاعدة سد الذرائع  وأثرها يف محاية األسرة

  عبد امللك حسني علي التاج/ إعداد الدكتور

  :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
 المبحث األوليتكون هذا البحث من مقدمة وعشرة مباحث ونتائج وخامتة، يتضمن 
 حث الثانيالمبالتعريف بقاعدة سد الذرائع وحجيتها، وشروط إعماهلا، بينما تضمن 

مسألة مهمة وهي حمور البحث ومرتكزه، وهي حترير املراد بعمل املرأة وهل يشمل 
العمل املأجور وغري املأجور كما يقسمه الغرب ومنظماته العاملة أو  ال؟ ألن احلكم 

المبحثان على الشيء فرع عن تصوره، وما موقف الشريعة من هذا التقسيم، أما 
 بيان أثر قاعدة سد الذرائع يف ضبط عمل املرأة منعا  فقد تضمناالثالث واالرابع

أما المبحث لألمراض اجلسدية والنفسية اليت تصيب أفراد األسرة طفال و امرأة، 
 فقد تضمن بيان أثر هذه القاعدة يف محاية دخل األسرة ونظامها االقتصادي الخامس

مل املرأة حلماية  أثر القاعدة يف ضبط عالمبحث السادس بيانواملعيشي، كما تضمن 
األسرة من االنقراض وضعف اإلجناب الذي يعرض الدول للخطر وعدم جتدد األجيال 
الناتج عن قلة املواليد الناتج عن انصراف  املرأة عن القيام مبسؤوليا�ا األصلية وانشغاهلا 

 فقد تطرق لبيان  المبحث السابعبأعمال ثانوية وهامشية هي من مهمة غريها، أما 
د الذرائع يف ضبط عمل املرأة حلماية األسرة من الفساد واال�يار األخالقي،  أثر س

 بيان أثر هذه القاعدة يف ضبط عمل املرأة حلماية األسرة المبحث الثامنبينما تضمن 
 بيان أثر هذه القاعدة ضبط عمل املرأة المبحث التاسعمن اجلرمية، بينما تضمن 

ر الذي تعاين منه كثري من الدول اليت ركزت على حلماية األسرة من التفكك واال�يا
 فقد كان بيانا المبحث العاشر واألخيراآللة ونسيت إنسانية اإلنسان وفطرته،  أما 

ألثر قاعدة فتح الذرائع اليت ميكن أن تكون وسيلة هامة لقيام املرأة بدور إجيايب ومؤثر 
رار باألسرة ومتاسكها، أما لسد باب الواجب الكفائي يف ا�تمع دون اإلخالل واإلض

  اخلامتة والنتائج فقد كانت خالصة ألهم النتائج اليت توصل إليها البحث
  .عمل املرأة -    محاية األسرة-قاعدة سد الذرائع    :المفتاحيةالكلمات 

  .واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

E mail: amalektaj@gmail.com 
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Research Summary : 
The rule of filling the pretexts and their impact on 
the protection of the family - Women's work as a 
model - 

Dr. / Abdul Malik Hussein Ali Crown 
Praise be to God and prayer and peace be upon the 
Messenger of Allah and his family and companions, 
and after: 
This research consists of an introduction and ten 
investigations, conclusions and conclusion, the first 
section includes the definition of the rule of excuses 
and arguments, and the conditions for their 
implementation, while the second section included an 
important issue which is the focus of the research, 
which is the liberation of what is meant by women's 
work and whether it includes paid and unpaid work 
as divided by the West and its working organizations 
or No? The third and fourth sections included the 
impact of the rule of pretexts on controlling the work 
of women in order to prevent the physical and 
psychological diseases affecting family members, 
children and women. The rule in protecting the 
family income and its economic system 
  In addition, the sixth section explains the impact of 
al-Qaeda in controlling women's work to protect the 
family from extinction and poor reproduction, which 
puts countries at risk and the non-renewal of 
generations resulting from the lack of births resulting 
from women's departure from their original 
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responsibilities and preoccupation with secondary 
and marginal work is another task. The impact of this 
rule on controlling women's work to protect the 
family from crime was discussed in the eighth 
section. 
  To protect the family from the disintegration and 
collapse experienced by many countries that focused 
on the machine and forgot the human humanity and 
instinct, and the tenth and last was a statement of the 
impact of the rule open pretexts, which can be an 
important means for women to play a positive and 
influential role to fill the door of duty in society 
without prejudice The harm and harmony of the 
family, and the conclusion and the results were a 
summary of the most important findings of the 
research 
Key words: the rule of excuses - family protection - 
women's work. 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and peace be upon our 
Prophet Muhammad and his family and companions. 

E mail: amalektaj@gmail.com 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  االفتتاحية

  : والصالة والصالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعداحلمد هللا

فإن الشريعة اإلسالمية بأحكامها ومبادئها وقواعدها العامة جاءت لتحقيق املصاحل 

وتكثريها ودرء املفاسد وتقليلها، ومن تلك املصاحل اليت حرصت الشريعة عليها رعاية 

لشريعة أمهية بالغة، فحملت رب األسرة األسرة واحلفاظ على سالمتها، فقد أولتها ا

والرجل راع يف أهل بيته ومسؤول عن :(مسؤوليتها، فقال صلى اهللا عليه وسلم

واملرأة راعية :  (، و أشركت املرأة يف تلك املسؤولية  فقال صلى اهللا عليه وسلم)١()رعيته

يها،  ال ، بل وأشركت ا�تمع يف احلفاظ عل)٢()يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

لشيء إال ألن  األسرة هي أهم وحدة إجتماعية يعترباحلفاظ عليها هو حفاظ على 

ا�تمع واألمة،  وا�يارها ا�يار للمجتمع ولألمة، و ومعلوم أن بداية تفكك ا�تمعات 

والدول يبدأ با�يار األسرة، وهو األمر الذي تعاين منه األمم الغربية اليوم ويعرضها 

قدمها يف جانب اآللة ووصوهلا إىل مستوى يفوق اخليال إال أ�م مل للخطر رغم ت

يستطيعوا أن حيافظوا على إنسانية اإلنسان ومتاسك األسرة وترابطها مما يعرضهم خلطر 

  .داهم من اإلنقراض وغريه

  متثل عامال مؤثرا وقويا يف احلفاظ على ترابط - يف هذا الواقع –وال ننسى أن املرأة 

  متثل عامال وسببا  مؤثرا جدا وقويا يف هدم -  - أيضا–اسكها، وهي األسرة ومت

األسرة وتفككها وبذا دمار ا�تمع وا�ياره، ولذا كان لزاما سد مصادر اخللل املؤثرة يف 

  .ذلك يف ضوء أحكام الشريعة وقواعدها ومبادئها العامة

الذرائع وبيان أثرها  مسامهة يف إعمال قاعدة سد -  من هذا القبيل-وهذا البحث ميثل 

  .يف ضبط عمل املرأة حلماية األسرة

  .  وفق اهللا اجلميع ملا حيبه ويرضاه، وحفظ اهللا بالد املسلمني من كل سوء ومكروه

                                                           

    حممــد   :       ، احملقــق   ٨٩٣                                    ، بــاب اجلمعــة يف القــرى واملــدن، حــديث رقــم  ) ٥  /  ٢ (             صــحيح البخــاري   ) ١ (
  .  هـ    ١٤٢٢      األوىل،   :                       دار طوق النجاة، الطبعة  :            زهري، الناشر

  .            املصدر السابق  ) ٢ (
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  أهميته و البحث مشكلة
Research Problem and Significance 

  :البحث مشكلة

 الذرائع وفتحها على تتمثل مشكلة البحث يف التساؤالت التالية، ما تأثري قاعديت سد

عمل املرأة للحفاظ على األسرة وا�تمع؟، وما حقيقة عمل املرأة؟ وهل تطبيق قاعدة 

سد الذرائع يف اجلانب االجتماعي بضوابطها املعتربة عند األصوليني حيقق مصلحة 

 للمرأة وا�تمع؟ وهل املفاسد املتوقعة اليت بنيت عليها األحكام ظنية أو متومهة؟ هذا ما

  .سيجيب عليه البحث بإذن اهللا تعاىل

  :البحث أمهية

ً أما  أمهية البحث فتكمن يف كونه جانبا تطبيقيا للقواعد األصولية وحماولـة لتنزيلهـا علـى 
الواقــع وربطهــا بقــضايانا املعاصــرة، وبيــان أن شــريعتنا املطهــرة مببادئهــا وقواعــدها اإلمجاليــة 

جدات وحــــل مــــشاكلنا االجتماعيــــة ومحايـــــة املرنــــة  كفيلــــة باســــتيعاب األحــــداث واملـــــست

حــصوننا العقديــة والفكريــة، ومــن هــذه القواعــد املهمــة قاعــدتا ســد الــذرائع وفتحهــا الــيت 

  .تظهر أثارها جلية يف هذا اجلانب 

  البحث أهداف

Research Objectives 

إبراز اجلانب التطبيقي لقاعديت سد الذرائع وفتحها، وحماولة ربطهما بقضايانا  - ١

  .صرةاملعا

بيان مرونة الشريعة املتمثلة يف قواعدها اإلمجالية ومبادئها العامة يف استيعاب  - ٢

 .مستجدات احلياة وحل مشاكلها

بيان تأثري قاعديت سد الذرائع وفتحها يف ضبط عمل املرأة للحفاظ على األسرة  - ٣

 .املسلمة وإصالح ا�تمع، ومنع ذرائع الفساد االجتماعي بشىت أنواعه

ذريعة كما جيب سدها منعا ملفاسد اجتماعية، فقد يندب أو جيب بيان أن ال - ٤

 .فتحها من أجل حتقيق مصاحل اجتماعية

بيان أن قاعدة سد الذرائع ضابط عدل ووسيلة من وسائل حتقيق الصالح ال  - ٥

 .مظهر من مظاهر التضييق كما يظنه بعض من ساء فهمه
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  :البحث منهجية

 : والتحليلي، مع االلتزام باخلطوات التاليةاتبعت يف هذا البحث املنهج االستقرائي

 .  استقراء مصادر البحث ومراجعه قدر اإلمكان - ١

حتري األمانة العلمية يف النقل من املصادر واملراجع، وعزو كل مسألة إىل مصادرها  - ٢

ٍبذكر اسم املصدر واجلزء والصفحة، ومعلومات املصدر كاملة عند ورود أول ذكر 

 .له

 . اجلانب النظري والتطبيقياجلمع يف البحث بني - ٣

 .االعتماد على الدراسات واالحصائيات يف معرفة املآل واملفاسد املتوقعة - ٤

 .بيان أرقام اآليات وعزوها إىل سورها - ٥

 .عزو األحاديث النبوية الشريفة إىل مصادرها - ٦

 .العناية بعالمات الرتقيم ووضعها يف مواضعها الصحيحة - ٧

 .لغة وقواميسهاتوثيق املعاين اللغوية من معاجم ال - ٨

  السابقة الدراسات
Literature Review 

ـــذرائع - حـــسب علمـــي –مل أقـــف  ـــر قاعـــديت ســـد ال ـــة مـــستقلة ألث  علـــى دراســـة تطبيقي

وفتحها على عمل املرأة وا�تمع، بينما وجدت الكثـري مـن الدراسـات  النظريـة التأصـيلية 

اصـــا غـــري اجلانـــب لقاعـــدة ســـد الـــذرائع بـــشكل عـــام، أو البحـــوث الـــيت تناولـــت جانبـــا خ

  : الذي تناوله هذا البحث، منها

الــذي ميثــل مرجعــا ) ســد الــذرائع يف الــشريعة اإلســالمية حملمــد هــشام الربهــاين( حبــث -١

ـــه  ـــه القاعـــدة بـــصورة مفـــصلة وضـــح في ـــاول في وســـفرا عظيمـــا يف تأصـــيل هـــذه القاعـــدة تن

الــسنة وعمــل حقيقــة الــذرائع وأقــسامها وحكــم كــل منهــا، وأدلــة اعتبارهــا مــن الكتــاب و

الصحابة، وموقف الفقهاء من هذه القاعدة، وتعرض للجانب التطبيقـي للقاعـدة بـصورة 

  .عامة

قاعدة سد الذرائع وتطبيقات العمل �ا يف املعامالت املاليـة واملـصرفية :( حبث بعنوان-٢

  . قيا للقاعدة يف اجلانب االقتصاديعلي قره داغي، ميثل جانبا تطبي/ للدكتور ) املعاصرة
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خالد علي سليمان أمحد، / للدكتور) قاعدة سد الذرائع وأثرها يف منع وقوع الزنا (-٣

  .ركز فيه الباحث على دور القاعدة يف منع وقوع الزنا يف ا�تمع فقط

للــدكتور يوســف الفــرت، تعــرض يف حبثــه لتعريــف )التطبيقــات املعاصــرة لــسد الــذرائع (-٤

مث ذكر عددا مـن التطبيقـات املعاصـرة أغلبهـا يف الذرائع وأقسامها وموقف الفقهاء منها، 

  . اجلانب الطيب

فهـــذه البحـــوث إمـــا متعلقـــة بتأصـــيل القاعـــدة بـــشكل عـــام أو متعلقـــة جبوانـــب و جمـــاالت 

تطبيقية أخرى غري اليت تطرق هلا هذا البحث، وبذا يظهـر الفـرق بـني هـذا البحـث وبقيـة 

  .البحوث املذكورة آنفا

   البحث خطة

  :لى مقدمة وعشرة مباحث، ونتائج وخامتة، وهي كالتايليشتمل البحث ع

   التعريف بقاعدة سد الذرائع وحجيتها، وشروط إعماهلا: املبحث األول

   تعريف قاعدة سد الذرائع:  املطلب األول

   تعريفها باعتبارها مركبا إضافيا : فرع األولال

  أنواع الذرائع : املطلب الثاين

   أقسام الذرائع باعتبار موقف العلماء سدا وفتحا: الفرع األول

  لذرائع باعتبار درجة اإلفضاءأقسام ا: الفرع الثاين

  أقسام الذرائع باعتبار ورود النص وعدمه، ثالثة أنواع: الفرع الثالث

   حجية سد الذرائع: املطلب الثالث

  عدة سد الذرائع ضوابط إعمال قا: املطلب الرابع

  حترير النزاع يف املقصود بعمل املرأة : املبحث الثاين

قاعدة سـد الـذرائع وأثرهـا يف ضـبط عمـل املـرأة حلمايـة اجلانـب الـصحي : املبحث الثالث

  للطفل

قاعــدة ســد الــذرائع وأثرهــا يف ضــبط عمــل املــرأة حلمايــة اجلانــب الــصحي : بحــث الرابــعامل

  للمرأة 

قاعـــدة ســـد الـــذرائع وأثرهـــا يف ضـــبط عمـــل املـــرأة لـــدفع الـــضرر املـــايل : املبحـــث اخلـــامس

  األسري وا�نمعي 
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   قاعدة سد الذرائع وأثرها يف ضبط عمل املرأة لرعاية االجناب : املبحث السادس

قاعدة سد الذرائع وأثرها يف ضبط عمل املرأة للحفاظ على اجلانب : املبحث السابع

  األخالقي لألسرة 

  رها يف ضبط عمل املرأة حلماية األسرة من اجلرمية قاعدة سد الذرائع وأث: املبحث الثامن

قاعدة سد الذرائع وأثرها يف ضبط عمل املرأة حلماية األسرة من : املبحث التاسع

  التفكك 

  طلبان فتح الذرائع يف أعمال حتاجتها األمة، وفيها م: املبحث العاشر

  حقيقة فتح الذرائع : املطلب األول

  وجوب فتح الذرائع إىل أعمال كفائية وعينية : املطلب الثاين

  الضوابط عند فتح الذرائع لعمل املرأة : املطلب الثالث
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  األول املبحث

  :إعماهلا وشروط وحجيتها، الذرائع سد بقاعدة التعريف

  

  :الذرائع سد قاعدة تعريف:  األول املطلب

  :إضافیا مركبا باعتبارھا تعریفھا: األول الفرع

بالضم إذا ) ُسد(، و )٢(، وإغالق الشيء وسد خلله )١()احلاجز:(ـ تعريف السد:أوال

  .)٣(إذا كان من فعل املخلوقني) َسد(ح كان من فعل اهللا تعاىل، وبالفت
  

  :ـ  تعريف الذريعة:ثانيا

فـالن ذريعـيت : يقـال. الذريعة كـسفينة، وهـي الوسـيلة والـسبب إىل شـيء: الذريعة لغة) أ(
، وأصــله أن يرســل البعــري يرعــى مــع )٤(إليــك؛ أي ســبيب ووصــليت الــذي أتــسبب بــه إليــك

صيدها اســـترت بـــالبعري، حتىـــت إذا الـــوحش حـــىت يـــأنس بـــالوحش، فـــإذا أراد الرجـــل أن يـــ

ُويسمون هذا البعري الذريعة والدرية. حاذى الوحش، ودنا رماها، فصادها
)٥.(  

                                                           

ّحممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين،   :        ، املؤلف )   ١٨٠  /  ٨ (                           تاج العروس من جواهر القاموس  ) ١ ( ّ ّ                                ّ ّ ّ
َّأبو الفيض، امللقب مبرتضى، الزبيدي  ّ                                َّ   :   شر                    جمموعة من احملققني، النا  :       ، احملقق )  هـ    ١٢٠٥  :      املتوىف (ّ

   .           دار اهلداية

    أمحـــد   /               إبـــراهيم مـــصطفى  (                           جممـــع اللغـــة العربيـــة بالقـــاهرة،  :        ، املؤلـــف )   ٤٢٢  /  ١ (             املعجـــم الوســـيط  )٢ (
   )          حممد النجار  /                 حامد عبد القادر   /        الزيات 

  .          دار الدعوة  :       الناشر

        احلـــسن بـــن   :        ، املؤلـــف )   ٢٤٨  /  ٢ (                                                   التكملـــة والـــذيل والـــصلة لكتـــاب تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة  ) ٣ (
  .                        مطبعة دار الكتب، القاهرة  :                                  سن الصغاين، جمموعة من احملققني، الناشر         حممد بن احل

   ).  ١٢  /   ٢١ (           تاج العروس   ) ٤ (

َســــلمة بــــن مــــسلم العــــ  :        ، املؤلــــف )   ١٠٩  /  ٣ (                       اإلبانــــة يف اللغــــة العربيــــة  )٥ (
ِ
ْ ُ ََ                 َ

ِ
ْ ُ ُوتيب الــــصحاري، احملقــــقََ ْ                 ُ ْ :    

  -  د            حممــد حــسن عــوا  .    د-         صــالح جــرار   .    د-               نــصرت عبــد الــرمحن   .    د-            الكرمي خليفــة    عبــد  .  د
              سلطنة عمان-       مسقط -                            وزارة الرتاث القومي والثقافة   :                      جاسر أبو صفية، الناشر  .  د

  .   م    ١٩٩٩  -     هـ     ١٤٢٠      األوىل،   :       الطبعة
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هــــي املـــــسألة الــــيت ظاهرهــــا اإلباحـــــة، ويتوصــــل �ــــا إىل فعـــــل : الذريعــــة اصــــطالحا) ب(
  .)١(احملظور

�ــا إىل ّهــي األشــياء الــيت ظاهرهــا اإلباحــة، ويتوصــل : ويف اصــطالح الفقهــاء واألصــوليني

  .)٢(فعل حمظور 
وإن كــان -واملــراد بــسد الذريعــة، احليلولــة دو�ــا، واملنــع فيهــا، ألن مــا يــؤدي إىل املفــسدة 

 يكــــــون مفــــــسدة، فيجــــــب االمتنــــــاع عنــــــه، ودرء املفاســــــد مقــــــدم علــــــى جلــــــب -مباحــــــا

  .)٣(املصاحل
 

  : التعريف اللقبي لقاعدة سد الذرائع: ثانيا 

َع ما جيوز لئال يـتطرق به إىل ما ال جيوزهو من: قال األصوليون يف تعريفه َّ َُ
)٤(.  

ًحـــسم داء الفـــساد، دفعـــا لـــه إذا كـــان . ّوقـــد اشـــتهر بـــني العلمـــاء أن املـــراد بـــسد الذريعـــة
  .)٥(الفعل السامل من املفسدة وسيلة إىل املفسدة 

 وإن كــان-فــاملراد بــسد الذريعــة، احليلولــة دو�ــا، واملنــع فيهــا، ألن مــا يــؤدي إىل املفــسدة 
 يكــــــون مفــــــسدة، فيجــــــب االمتنــــــاع عنــــــه، ودرء املفاســــــد مقــــــدم علــــــى جلــــــب -مباحــــــا

  .)٦(املصاحل

                                                           

                  حممد بن علي بن حممد   :        ، املؤلف )   ١٩٣  /  ٢ (                                      إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول    )١ (
    دار   :                   كفـر بطنـا، الناشـر-    مـشق                       الشيخ أمحد عـزو عنايـة، د  :                              بن عبد اهللا الشوكاين اليمين، احملقق

  . م    ١٩٩٩  -   هـ     ١٤١٩                           الكتاب العريب،  الطبعة األوىل 

                                   حممـد الطـاهر بـن حممـد بـن حممـد الطـاهر بـن   :        ، املؤلف )   ٣٠٥  /  ٢ (                      مقاصد الشريعة اإلسالمية   ) ٢ (
                     حممد احلبيب ابن اخلوجة  :                   عاشور التونسي،احملقق

 . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥: شروزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، عام الن: الناشر

      مكتبــــة   :                            منــــاع بــــن خليــــل القطــــان، الناشــــر  :        ، املؤلــــف )   ٣٥٥  :  ص (                     تــــاريخ التــــشريع اإلســــالمي    )٣ (
  م    ٢٠٠١-  هـ    ١٤٢٢       اخلامسة   :            وهبة،الطبعة

           مساحـة الــشيخ   :                                         أليب عبـد اهللا حممـد بـن علـي املـازري املـالكي، حتقيـق  )    ٣١٧  /  ٢ (           شـرح التلقـني   ) ٤ (
ّحممد املختار السالمي، الناشر َّ                         ّ   .   م    ٢٠٠٨             الطبعة األوىل،   : ِ                       ِار الغرب اإلسالمي، الطبعة د  : َّ

   ).   ٣٠٥  /  ٢ (                      مقاصد الشريعة اإلسالمية   ) ٥ (

   ).   ٣٥٥  :  ص (                     تاريخ التشريع اإلسالمي   ) ٦ (
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عنـــد ظهـــور غلبـــة مفـــسدة املـــآل علـــى مـــصلحة :  فاعتبـــار الـــشريعة بـــسد الـــذرائع حيـــصل
  .)١(ُّفهذه هي الذريعة الواجب سدها. األصل

 )٢(حسم مادة وسائل الفساد مبنع هذه الوسائل ودفعها: فسد الذرائع هو

  
  :الذرائع أنواع: الثاين ملطلبا

  :وفتحا سدا العلماء موقف باعتبار الذرائع أقسام: األول الفرع

  :)٣(أما الذرائع، باعتبار موقف العلماء منها، فهي على ثالثة أقسام
معتـــرب إمجاعـــا، كحفــــر اآلبـــار يف طـــرق املــــسلمني، وإلقـــاء الـــسم يف أطعمــــتهم، : أحـــدها

  .ه أنه يسب اهللا تعاىل حينئذوسب األصنام عند من يعلم من حال

ملغـــى إمجاعـــا، كزراعـــة العنـــب، فإنـــه ال مينـــع خـــشية اخلمـــر، والـــشركة يف ســـكىن : وثانيهـــا
  .الدور خشية الزنا

  .خمتلف فيه، كبيوع اآلجال: وثالثها

  

  :اإلفضاء درجة باعتبار الذرائع أقسام: الثاني الفرع

  : ام، وهيُتقسم الذرائع باعتبار درجة اإلفضاء إىل ثالثة أقس

  .ـ ما كان أداؤه للمفسدة قطعيا١
  .ـ ما كان أداؤه للمفسدة غالبا، كأكل الغذية اليت تضر غالبا٢

  . ـ ما كان أداؤه للمفسدة كثريا ال نادرا، كمسائل بيوع اآلجال٣

  .ـ ما كان أدؤه للمفسد نادرا، كزراعة العنب٤
ثــة األوىل، أمـا مكـان علـى وجــه واملعتـرب يف هـذه األقـسام الـذي تــسد بـه الـذرائع هـي الثال

  .ُالندرة فال عربة به وال تسد به الذريعة، ألنه ال عربة بالشاذ وال بالقليل النادر

  

                                                           

    ).    ٣٣٦  /  ٣ (                      مقاصد الشريعة اإلسالمية   ) ١ (

                                    ، أليب العبــــــاس شــــــهاب الــــــدين أمحــــــد بــــــن إدريــــــس  )  ٣٢   / ٢ (                           أنــــــوار الــــــربوق يف أنــــــواء الفــــــروق   ) ٢ (
  .                     بدون طبعة وبدون تاريخ  :                  عامل الكتب، الطبعة  :   شر           القرايف،النا

              طـــه عبـــد الـــرؤوف   :                                   ، أليب العبـــاس شـــهاب الـــدين القرايف،حتقيـــق )   ٤٤٨ (                 شـــرح تنقـــيح الفـــصول   ) ٣ (
  .   م    ١٩٧٣  -     هـ     ١٣٩٣      األوىل،   :                                   شركة الطباعة الفنية املتحدة، الطبعة  :            سعد، الناشر
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أنواع ثالثة وعدمھ، النص ورود باعتبار الذرائع أقسام: الثالث الفرع
)١(:  

  :أما أقسام الذرائع باعتبار ورود النص وعدمه، فهي على ثالثة أنواع

  .النص باعتبارها مؤدية إىل املمنوع، كما تقدم يف منع اخللوة باألجنبيةـ  ذريعة ورد ١

  .ـ  ذريعة ورد النص باعتبارها غري مؤدية إىل ممنوع، كالسعي للجمعة٢
  .ـ  ذريعة سكت عنها النص، فلم يأمر �ا ومل ينه عنها٣

  

  :الذرائع سد حجية: الثالث املطلب

  :)٢( من أدلة األحكام على مذهبنياختلف الفقهاء يف اعتبار هذا أصال ودليال

  .ليس دليال من أدلة األحكام: ـ احلنفية والشافعية والظاهرية١

  .واملباح عندهم باق على إباحته حبكم الشرع، وإذا منع منه فإمنا مينع منه بدليل الشرع
  .بل هو دليل من أدلة األحكام:  املالكية واحلنابلة-٢

  .)٣(ن الذرائعذهب مالك إىل املنع م: قال الباجي

َّوالراجح أنه حجـة يعمـل بـه، ويـستدل بـه علـى إثبـات بعـض األحكـام الـشرعية، والـدليل  ُ
علــى ذلــك أن الــشارع راعــاه يف التــشريع، فهــو حيــرم الزنــا وحيــرم مــا قــاد إليــه، فحــرم النظــر 

بـشهوة واللمــس كــذلك واخللـوة باألجنبيــة، وحيــرم اخلمــر وحيـرم كــل مــا لـه صــلة �ــا، فحــرم 

وبيعهـــا وشـــراءها ومحلهـــا وســـقيها واجللـــوس علـــى مائـــدة تـــدور عليهـــا كمـــا حـــرم عـــصرها 
شـــر�ا، ومـــا هـــذه إال وســـائل إليهـــا، وال يتـــصور أن حيـــرم الـــشارع شـــيئا مث يـــأذن بأســـبابه 

  .ووسائله

  :الذرائع سد قاعدة إعمال ضوابط: الرابع املطلب

  :يليتطرق الفقهاء لشروط إعمال قاعدة سد الذرائع، وذكروا منها ما 

ًأن يكون هذا الفعل مفضيا إىل املفسدة: الشرط األول
.  

ًأن يكون إفضاء هذا الفعل إىل املفسدة مقطوعا به أو غالبا: الشرط الثاين ً.  

                                                           

      مؤسـسة   :                     ن يوسـف اجلـديع، الناشـر        عبـد اهللا بـ  :        ، املؤلـف )   ٢٠٤  :  ص (                    تيسري علـم أصـول الفقـه   ) ١ (
      م    ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٨      األوىل،   :                لبنان، الطبعة–                                     الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

  )   ٢٠٦  :  ص (                    تيسري علم أصول الفقه   ) ٢ (

  )   ١٩٣  /  ٢ (                                      إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول   ) ٣ (
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ً نادرا أو قليال فإنه ال عربة -  حسب العادة - أما إن كان إفضاء هذا الفعل إىل املفسدة ً
  .على الكثري الغالببالقليل النادر، إذ األحكام الشرعية إمنا تبىن 

أال يرتتب على اعتبار هذه الذريعة املفضية إىل املفسدة بسدها واملنع : الشرط الثالث

منها مفسدة أخرى أعظم من منها، أما إن ترتب على سد الذريعة املفضية إىل املفسدة 
  .ًوقوع مفسدة أعظم فالواجب ها هنا ارتكاب أدىن املفسدتني دفعا ألعالمها

  



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤١٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من السادس املجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية األسرة

 

  : املرأة بعمل املقصود يف الرتاع حترير: ينالثا املبحث

  

  ال بد من حترير حمل النزاع ببيان حقيقة عمل املرأة؟ 

ما املقصود باملرأة العاملة؟هل هي املرأة اليت تتقاضى أجرة  فقط مقابل العمل لغريها 
  وإال تعترب عاطلة؟ 

ر عمـل املـرأة ومهمتهـا   إن الشريعة ال جتعل األجرة شـرطا العتبـار املـرأة عاملـة، وال حتـص

الرئيـــسية يف العمـــل املـــأجور، بـــل جتعـــل عملهـــا ومهمتهـــا الرئيـــسة هـــي يف ســـد الواجـــب 
املتعـــني عليهـــا ســـده، ويف الواجـــب الكفـــائي الـــذي ال يتـــأتى اجتنـــاب احلـــرام وال التوصـــل 

ألداء الواجـــــب إال بـــــه، وقـــــد أشـــــار النـــــيب صـــــلى اهللا عليـــــه وســـــلم إىل الواجـــــب العيـــــين 

، فأشــار إىل الوجــوب )١(.....)أة راعيــة ىف بيــت زوجهــا ومــسؤولة عــن رعيتهــاواملــر:(بقولــه
ُ؛ إذ ال يـسأل ) ومـسؤولة عـن رعيتهـا(واللزوم املتعـني عليهـا بقولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم  

 –رمحـه اهللا تعـاىل –املكلف وال حياسب إال عما يلزمه وجيب عليه، وقد أشار ابن بطال 

كـــل مـــن جعلـــه اهللا أمينـــا علـــى شـــىء، : " يث، بقولـــهإىل هـــذا املعـــىن عنـــد شـــرحه للحـــد
فواجـــب عليـــه أداء النـــصيحة فيـــه، وبـــذل اجلهـــد ىف حفظـــه ورعايتـــه؛ ألنـــه ال يـــسأل عـــن 

، ورعايــة املــرأة ملــسؤوليتها يكــون )٢("رعيتــه إال مــن يلزمــه القيــام بــالنظر هلــا وصــالح أمرهــا 

ه، وحفـــظ عيالـــه، وأضـــيافه حبـــسن تـــدبريها يف املعيـــشة والنـــصح لزوجهـــا، واألمانـــة يف مالـــ
، فهذا العمل الواجب املتعني على املرأة والذي من أجله أسـقط عنهـا اجلمعـة )٣ (ونفسها

 لتعلــق ذمتهـا وانــشغاهلا بواجــب آخــر وهـو بيتهــا وأوالدهــا وزوجهــا - إمجاعــا –واجلماعـة 

 أن أمجـع الفقهـاء علـى: ُالذي ال جيوز أن يزامحـه عمـل آخـر أو يقـدم عليـه، قـال اخلطـايب

                                                           

    حممــد   :       ، احملقــق   ٨٩٣      ث رقــم                               ، بــاب اجلمعــة يف القــرى واملــدن، حــدي ) ٥  /  ٢ (             صــحيح البخــاري   ) ١ (
  .  هـ    ١٤٢٢      األوىل،   :                       دار طوق النجاة، الطبعة  :            زهري، الناشر

                                    ابــن بطــال أبــو احلــسن علــي بــن خلــف بــن عبــد   :        ، املؤلــف )   ٣٢٢  /  ٧ (                 شــرح صــحيح البخــارى   ) ٢ (
                         أبو متيم ياسر بن إبراهيم  :           امللك، حتقيق

  . م    ٢٠٠٣  -   هـ  ٣   ١٤٢         الثانية،   :                           السعودية، الرياض، الطبعة–            مكتبة الرشد   :          دار النشر

                          أمحد بن حممد القسطالين القتييب   :        ، املؤلف )   ١٦٨  /  ٢ (                               إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري   ) ٣ (
                          املطبعـة الكـربى األمرييـة، مـصر،   :         ، الناشـر )  هـ   ٩٢٣  :      املتوىف (                              املصري، أبو العباس، شهاب الدين 

  .    هـ    ١٣٢٣         السابعة،   :       الطبعة
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؛ أي واملـرأة )واملرأة خبدمة الزوج:(، وعلل األحناف ذلك بقوهلم)١(النساء ال مجعة عليهن
  )٢(مشغولة خبدمة الزوج، فإذا ألزمت باحلضور حصل الضرر

وقـــد ســـاقت وثيقـــة املـــرأة املـــسلمة كالمـــا لطيفـــا يف هـــذا الـــشأن عنـــدما تتـــزاحم الواجبـــات 

ًملـرأة ال ميكـن أن تكـون يف الغالـب أمـا وأجـرية إن ا:(البيتية مع العمل خارج املنـزل فقالـت
ًللغري يف نفس الوقت أي تقوم بالوظيفتني مع لوازمهما قياما كامال، ودعـوى أن احملاضـن  ً
أو املربيــات تقــوم حبــل مــشكلة األطفــال، كــالم ال يثبــت عنــد التحقيــق والتمحــيص، كمــا 

ِليــسكن إ:(أن هــذه احلــال حتــد مــن حتقيــق معــىن قولــه تعــاىل
َ ُ ْ َ

َليـهــاِ ، والــذي هــو مــن أعظــم )َْ
 إن -مقاصــد النكــاح وتكــوين األســرة، فــأي جــدوى للبــشرية مــن زيــادة إنتاجهــا املــادي 

  )٣(.)، وهي تعرض اإلنتاج البشري للتلف والبوار-ثبت ذلك 

وأمــا  بالنـــسبة للواجــب الكفـــائي الـــذي جيــب علـــى جمموعــة مـــن نـــساء األمــة ســـده حـــىت 
مل الذي ال ميكن التوصل إىل الواجب وال اجتناب احلـرام يرتفع عن األمة اإلمث، فهو الع

إال بـه، كالـدعوة إىل اهللا و التعلـيم الواجـب يف الوسـط النـسائي،وكذا التطبيـب والتمـريض 

النــسائي حــىت جيتنــب احملــرم مــن كــشف العــورات وغريهــا، فــاملرأة العاملــة يف الــشريعة هــي 
  . ذلك أجرا دنيويااملرأة اليت تقوم مبسؤوليتها وإن مل تتقاضى على

بينمــا املـــرأة العاملـــة عنـــد الغـــرب هـــي فقـــط مـــن تتقاضـــى أجـــرة علـــى عملهـــا، فهـــي تـــشبه 

 عنـــد فقهـــاء الـــشريعة، أمـــا عملهـــا يف يف رعايـــة الـــزوج واألوالد وتـــدبري )٤(األجـــري اخلـــاص
الـذي يعتـربه -ُاملنزل، فال يعترب عمال؛ ولذا تصنف مجيع النساء العامالت يف هذا ا�ـال 

 بأ�ن عاطالت وتضم أعـدادهن يف اإلحـصائيات -ارع واجبا عينيا ومسؤولية شرعيةالش

إىل نـسبة البطالـة أل�ـم جعلــوا األجـرة واملقابـل املـادي هــو املقيـاس يف كو�ـا عاملــة أو ال، 
بــل لقــد جتــاوزت تقــارير جلنــة اخلــرباء يف األمــم املتحــدة إىل اعتبــار تربيــة البنــت غــري البالغــة 

                                                           

                                   مــود بــن أمحــد بــن موســى احلنفــى بــدر الــدين          أبــو حممــد حم  :        ، املؤلــف )   ٣٨٧  /  ٤ (            شــرح أيب داود   ) ١ (
                       خالد بن إبراهيم املصري  :           العيىن،احملقق

   .    م    ١٩٩٩-     هـ     ١٤٢٠      األوىل،   :                 الرياض، الطبعة–            مكتبة الرشد   :       الناشر

                                            أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى احلنفى بـدر الـدين   :        ، املؤلف )  ٧٢  /  ٣ (                   البناية شرح اهلداية   ) ٢ (
   .    م    ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢٠      األوىل،   :                      بريوت، لبنان، الطبعة-      علمية             دار الكتب ال  :              العيىن، الناشر

  .                                                                  انظر وثيقة املرأة املسلمة، موقع اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل  ) ٣ (

        العنايــة    :                                                        هــو الــذي يــستحق األجــر بتــسليم نفــسه يف املــدة وإن مل يعمــل، انظــر  :          األجــري اخلــاص )٤ (
  )   ١٢٨  /  ٩ (           شرح اهلداية 
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ملنزليـة جبانـب أمهـا و�يئتهـا للقيـام �ـذه املـسؤولية وهـذا الواجـب نوعـا مـن على األعمال ا
العنـــف ضـــد مـــا يـــسمى الطفولـــة، كمـــا ذكـــرت ذلـــك بعـــض تقـــارير جلنـــة املـــرأة يف األمـــم 

  .)١(املتحدة

و�ـــذا يالحــــظ الفــــرق بــــني تــــصور اإلســــالم حلقيقـــة املــــرأة العاملــــة، و بــــني تــــصور الغــــرب 
لـــة، ولـــذا فمـــن اخلطـــأ عنـــد حـــساب نـــسبة البطالـــة يف بـــالد ومنظماتـــه حلقيقـــة املـــرأة العام

املــسلمني تــصنيف املــرأة القائمــة مبــسؤوليتها وعلــى رعايــة  شــئون بيتهــا وزوجهــا وأوالدهــا 

بأ�ـــا عاطلـــة عـــن العمـــل، ال لـــشيء إال أل�ـــم جعلـــوا تقاضـــي األجـــرة مقياســـا العتبارهـــا 
  .  أو العينيةعاملة وإن ضحت مبسؤوليا�ا وفرطت بواجبا�ا الكفائية 

  : ولذا سدا لذرائع الفساد الناتج عن عمل املرأة املأجور خارج منزهلا، ال بد من اآليت

وجوب معرفة األصل يف عمل املرأة ومعرفة االستثناء، فاملسؤولية البيتية أصل  - ١
 .وما سواها استثناء للحاجة والضرورة اليت تقدر بقدرها وقتا وعددا

مة للعمل املأجور خارج املنزل على حساب عدم استنفار مجيع نساء األ - ٢

 .املسؤوليات األخرى
 .حتديد الواجبات الكفائية اليت حتتاجها األمة من املرأة - ٣

 .تقدير العدد املطلوب والكايف لسد هذه الواجبات - ٤

 .االلتزام بالضوابط الشرعية عند اخلروج لسد هذه الواجبات - ٥
 يسلط على جمتمعاتنا عدم االستجابة لالبتزاز والضجيج اإلعالمي الذي - ٦

 . لتدمريها حتت مسميات حقوق املرأة وعجلة التنمية

                                                           

   ٩          فربايـر ـ   ٢٦          ، يف الفـرتة  )  ٥١ (                                             مركز املرأة باألمم املتحدة الصادرة يف جلسا�ا رقـم            قرارات جلنة  )١ (
   ".                                           القضاء على مجيع أشكال العنف ضد الطفلة األنثى   "   م     ٢٠٠٧     مارس 
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 املرأة عمل ضبط يف وأثرها الذرائع سد قاعدة: الثالث املبحث

  : للطفل الصحي اجلانب حلماية

إن مــدار قاعــدة اعتبــار املــآل عمومــا وقاعــدة ســد الــذرائع خــصوصا هــو رعايــة املــصلحة 

ظـــن وقوعهـــا، مـــع مراعـــاة املنــع مـــن وقـــوع مفـــسدة هـــي بــدرء املفاســـد الـــيت يغلـــب علــى ال
أعظـم مـن املفـسدة املـراد منعهـا أو إزالتهـا، ومــن صـور املفاسـد املـراد درؤهـا تلـك املفاســد 

احلاصلة للطفل نتيجـة انـشغال األم العاملـة خـارج املنـزل عنـه والـيت حرصـت الـشريعة عـرب 

ســيما وأنــه قــد غلــب علــى جمموعــة مــن األحكــام الوقائيــة منــع وقوعهــا علــى الطفــل،  ال
 عــرب عــدد مــن الدراســات واملــؤمترات العلميــة اليــوم –إن مل نقــل قــد حتقــق قطعــا -الظــن 

خطـورة انـشغال املـرأة العاملـة عــن طفلهـا خـارج منزهلـا واآلثــار الـسلبية لـذلك علـى صــحة 

الطفل اجلسدية والنفسية،  وأوصت بضرورة تفريـغ األم لرعايـة طفلهـا وضـرورة قر�ـا منـه؛ 
ملا لـذلك مـن تـأثري علـى صـحة الطفـل اجلـسدية والنفـسية، ومنعـا هلـذا الـضرر وسـدا هلـذه 

املفاســد جنــد أن الــشريعة قــد راعــت حقــوق الطفــل الــصحية مبجموعــة مــن األحكــام الــيت 

تـؤدي يف النهايـة إىل مالزمــة األم لطفلهـا وعـدم غيا�ــا عنـه، فأوجبـت النفقــة للمـرأة علــى 
غـــري مطلقـــة، ومل تكلفهـــا بالنفقـــة والـــصراع يف هـــذه احليـــاة الـــزوج ســـواء كانـــت مطلقـــة أو 

ســـعيا وراء لقمـــة العـــيش، لـــيس ذلـــك إال مـــن أجـــل أن تتفـــرغ ملهمتهـــا وحـــىت ال تنـــشغل 

بعمل مأجور خارج منزهلا عن رعاية وحضانة طفلها ال سيما وأنـه اليوجـد شـخص آخـر 
ـــدا، يقـــوم مبهمتهـــا، فـــاألم ترضـــع الطفـــل حنانـــا وحليبـــا، وختدمـــه علـــى وجـــه  الكمـــال تعب

ًوغريها يرضعه حليبا اصطناعيا وخيدمه وظيفة، ويقوم بأقل ا�زيء مـن الرعايـة واالهتمـام 
بغيــة األجــرة، وســدا لــذرائع الفــساد الــيت قــد تتطــرق إىل اجلنــني أو الطفــل يف حــال عــدم 
 تفرغ األم هلذه املهمة العظيمة، فقد اهـتم القـرآن بالطفـل وأوجـب النفقـة لـألم علـى أبيـه،

ٍ وإن كــن أوالت محــل : ًولفــت العنايــة إليــه وهــو ال زال جنينــا يف بطــن أمــه، فقــال تعــاىل َْ
ِ ُ َّ ُ ْ َِ

َّفــأنفقوا علــيهن حــىت يــضعن محلهــن  َُّ َ ََْ َ ْ َ َ ََّ ِ ْ َ ُ َِْ َ) وحــرم اإلجهــاض أو اإلســقاط للجنــني واعتــرب )١ ،
ُالوالــدات َ و: ذلـك جنايــة علــى نفــس بــشرية، مث بعــد خروجـه إىل هــذه الــدنيا قــال تعــاىل َ

ِ
َْ

                                                           

     .    ٦  :                سورة الطالق اآلية  ) ١ (
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َيـرضعن أوالدهـن حـولني كـاملني لمـن أراد أن يـتم الرضـاعة  َ ْ َْ َّ َّ ِ ِ
ُ ْ َ ُْ َ َ ََ ََ َ

ِ ِ َِ َ ََّ ْ ُ ْ َ ْ
ِ

ْ )وقـال تعـاىل)١ ، : ومحلـه ُ َُْ َ
ًوفـــصاله ثالثــــون شــــهرا  ْ َ َ ُ َ ُُ َ

ِ
َ )وألمهيـــة األم لطفلهــــا وحاجتــــه هلـــا جعلــــت الــــشريعة أحــــق )٢ ،

: أي)  أحـــــق بـــــه مـــــا مل تنكحـــــيِأنـــــت:(ألم لـــــالنـــــاس حبـــــضانته هـــــي األم، ولـــــذا قـــــال 

  ).٣(تتزوجي
إن رائحــة األم ومــسها خــري للطفــل مــن العــسل عنــد األب، كمــا قــال أبــو بكــر الــصديق 

 :  

رحيهـــا ومشهـــا :(، ويف روايـــة)حجرهـــا ورحيهـــا ومـــسها خـــري لـــه منـــك حـــىت يـــشب فيختـــار(
   ).٤()ولفظها خري له منك

األم أصـلح مـن األب ؛ : "  تعـاىل ـ ذلـك، فقـالوعلل شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحـه اهللا

أل�ــا أرفــق بالــصغري، وأعــرف برتبيتــه، ومحلــه، وتنوميــه، وأصــرب عليــه، وأرحــم، فهــي أقــدر 
  . )٥(" وأرحم وأصرب يف هذا املوضوع، فتعينت يف حق الطفل غري املميز يف الشرع 

رار الــيت قــد وكــل ذلــك حفاظــا علــى الطفــل نفــسيا وجــسديا، ومنعــا مــن األخطــار واألضــ

تــصيبه، ويتطــاير شــررها إىل ا�تمــع مــستقبال؛ ولــذا كــان البــد مــن أن تتفــرغ األم ملهمتهــا 
األصـــلية الـــيت أرادهـــا اهللا منهـــا ؛ لكـــي حيظـــى الرضـــيع والطفـــل الناشـــئ بـــصلة متينـــة بأمـــه 

، وتؤثر علـى اجلانـب الـصحي للطفـل، فوجـود األم )٦(تتسم باحلرارة واملالزمة واالستمرار 

ٌر طفلهــا إلرضــاعه ورعايتــه ســالمة لــه مــن اإلعاقــات والعاهــات العــضوية، كمــا أكــد جبــوا
ذلك مؤمتر جراحة مخ وأعـصاب األطفـال، الـذي عقـد يف القـاهرة أمهيـة لـنب األم للطفـل 

وأمهيــة الرضــاعة الطبيعيــة، فقــد أشــارت مــداوالت املــؤمتر إىل احتمــاالت إصــابة األطفــال 

                                                           

      .       ٢٣٣  :                 سورة البقرة اآلية  ) ١ (

      .      ١٥  :                 سورة األحقاف اآلية  ) ٢ (

                      ، وحـــسنه شـــعيب األرنـــؤوط،  )    ٦٧٠٧  :(          حـــديث رقـــم   ١٨٢    /  ٢      ن حنبـــل                مـــسند اإلمـــام أمحـــد بـــ  ) ٣ (
     شــعيب   :                                                           أبــو عبــد اهللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــالل بــن أســد الــشيباين،  احملقــق  :      املؤلــف

      مؤسسة   :                                   د عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، الناشر  :                           عادل مرشد، وآخرون، إشراف-        األرنؤوط 
   .  م      ٢٠٠١  -     هـ     ١٤٢١      األوىل،   :               الرسالة،الطبعة

                                               عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد �ـاء الـدين   :        ، املؤلف   ٤٣٣    /  ١                 العدة شرح العمدة   ) ٤ (
   .    م    ٢٠٠٣   هـ     ١٤٢٤  :                      بدون طبعة،تاريخ النشر  :                          دار احلديث، القاهرة،الطبعة  :              املقدسي،الناشر

   .    ٤٩٧    /  ٢                 نيل املآرب للبسام   :     انظر  ) ٥ (

    .     ٣٠٤                            دخل إىل علم النفس ركس نايت ص      ، وامل   ٥٨٥          أمحد عزت ص   /                  أصول علم النفس د   ) ٦ (
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ة بتــصلب الــشرايني وجلطـــات املــخ الــيت تبــدأ مبكـــرة، الــذين يــتم إرضــاعهم ألبانـــا صــناعي
  .  )١(وتشخص خطأ على أ�ا شلل أطفال بسبب تغري الربوتينات يف تلك األلبان 

وألمهية ذلك فقد طالبت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها حكومـات العـامل بتفريـغ املـرأة 

 يعوهلا حـىت تـستطيع أن للمنزل ودفع راتب شهري مقابل ذلك التفرغ إذا مل يكن هلا من
، الســيما أن أكثــر مــا حيتــاج إليــه الطفــل دون العاشــرة )٢(تقــوم بالرعايــة الكاملــة ألطفاهلــا 

ــــرب عــــدم وجــــود األم مــــن أكــــرب  أن جيــــد أمــــه يف انتظــــاره بعــــد عودتــــه مــــن املدرســــة، ويعت

  . )٣(التكاليف اليت تدفعها األم العاملة ذات األطفال الصغار 
مليــون طفــل ) ٢.١(مــن معهــد التعلــيم الــوطين األمريكــي أن بقــاء وقدأكــد هــوارد كــارول 

 ًدون رعاية يوميا حىت ولو لساعات قليلة أمـر خطـري، وجيـب علـى املـسئولني إنـذار اآلبـاء

  . )٤("أو إجياد حلول مناسبة للمشكلة
إن تركيز املرأة املسلمة على بيتها وعلى أطفاهلا وجعل ذلك مدار اهتمامها األول هـو مـا 

يــز بـــه املــرأة واألســـرة املــسلمة يف ظـــل التوجيهــات الربانيـــة الــيت هـــي مــدار الـــسعادة يف تتم

  . الدنيا واآلخرة
  يقول الربوفسور األمريكي هنري ماكو األسـتاذ اجلـامعي والكاتـب الـشهري واملخـرتع للعبـة 

)seruples (تركيــز املــرأة املــسلمة : " والباحــث يف الــشئون النــسوية واحلركــات التحرريــة

نــصب علــى بيتهــا، العــش حيــث يولــد أطفاهلــا وتــتم تــربيتهم، هــي الــصانعة احملليــة، هــي م
اجلـذر الـذي يبقـى علـى احليـاة، الـروح للعائلـة تـريب وتـدرب أطفاهلـا ومتديـد العـون لزوجهــا 

  .)٥(" وتكون ملجأ له 

وأمــا مــا يظنــه كثــري مــن النــاس  مــن أن مثــل هــذه األضــرار واملفاســد ميكــن أن تــدرأ بقيــام 
ر احلضانة بدور األم يف الرعاية واالهتمام للطفل لينشأ صحيح البدن تـام النمـو سـليم دو

 فرتد عليهم الدراسات واإلحصائيات الدقيقـة، ومـن أشـهر ،العقل سوي النفس والسلوك

رينيـه سـبيتنر مـن نيويـورك حيـث قـارن بـني جممـوعتني / هذه الدراسات مـا أجـراه الـدكتور 

                                                           

    ).   ٥٠ (ً                        ً نقال عن جملة األسرة العدد   ٧٢                           كتاب املرأة الغربية ناطقة ص   ) ١ (

   .   ٩٠        اجلوير ص   /                                  عمل املرأة يف املنزل وخارجه للدكتور   ) ٢ (

      ".    ٣٣٧                         األسرة ومشكال�ا حملمود حسن ص   " ً                         ًاملصدر السابق نقال عن كتاب   ) ٣ (

   .                                             ، عبد امللك التاج، مطابع النور ، صنعاء، اليمن  ٦٤           ام ناطقة ص                  املرأة الغربية أرق  ) ٤ (

   .  م    ٢٠٠٥      يوليو   )     ١٦٥٩ (                جملة ا�تمع العدد   ) ٥ (
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أوكــل أمــر العنايــة : شا�تني يف كــل شــيء، املؤســسة األوىلمــن األطفــال يف مؤســستني متــ
فيهـــا باألطفـــال إىل أمهـــا�م، ويف املؤســـسة الثانيـــة أوكلـــت العنايـــة إىل غـــري األمهـــات إىل 

  . ًطفال) ١٢ ـ ٨(مربيات أخريات حبيث تكون كل واحدة منهن مسئولة عن 

املراقبة ودراسـة التطـور أن سبيتنر بعد سنتني من / وبعد مرور فرتة التجربة، وجد الدكتور 
أطفـال املؤسـسة الثانيـة احملـرومني مـن عطـف األم وحنا�ـا مل ينجحـوا يف تعلـم الكــالم وال 

املشي وال تناول الطعام مبفـردهم واألدهـى مـن ذلـك أنـه مل تقـع خـالل الـسنوات اخلمـس 

ـــة وفـــاة بـــني أطفـــال املؤســـسة األوىل الـــيت حيظـــون  ـــة أي حادث فيهـــا الـــيت اســـتغرقتها التجرب
  . )١(%) ٣٧(برعاية األمهات، بينما مات من أطفال املؤسسة الثانية 

كمــا أثبتــت التجــارب أن عــيش األطفــال بــالقرب مــن أمهــات منحرفــات ينمــون بيولوجيــا 

ًونفسيا وعاطفيا بشكل أفضل من األطفال الذين يعيشون يف دور احلضانة ) بدنيا( ً
)٢(.  

وم به غريها، وال ميكن االسـتغناء عنـه، وخاصـة فدور األم هو الدور الذي ال ميكن أن يق

الناحيــة النفـــسية، فقـــد أثبــت البـــاحثون يف جمـــال رعايــة األمومـــة والطفولـــة أن أطفـــال دور 

احلــضانة ال يكونــون بــنفس الــروح املعنويــة والشخــصية الــيت يتحلــى �ــا الطفــل الــدارج يف 
  .)٣(حماضنه األصلية 

يـة مـن املكـان وغـريه يف احلـضانات، فـإن حليـب ولئن توفرت اإلمكانيات واألسـباب املاد

األم وقيمته الغذائية ال يتوفر فيها،  أكدت البحوثات والدراسات الطبيـة القيمـة الغذائيـة 
العالية للنب األم، بل وتنعكس األثار الصحية لذلك اللنب علـى األم نفـسها، فقـد أثبتـت 

ا لــه يتوقــف علــى إفــراز غــددها املقــررات العلميــة إن محايتهــا لطفلهــا وإرضــاعها واحتــضا�

ًمقــــدارا كبــــريا مــــن هرمــــون الربوالكتــــني  ً)prolactin ( الــــذي جيعلهــــا يف حالــــة عــــضوية
خاصة فيؤثر يف مشاعرها وسـلوكها، وهنـاك عوامـل نفـسيه واجتماعيـة تـسهم يف اسـتمرار 

  )٤(.. إغداق األم العطف على أوالدها بعد أن تنتهي مدة احلضانة بوقت طويل

ُ كيف حيرم الطفل من هذه املـصاحل حـني يـشجعو�ا علـى اخلـروج مـن بيتهـا مث  فال ندري
ًيوجبــون عليهــا الــدوام أربــع ســاعات يوميــا إذا كانــت حــامال يف شــهرها الــسادس ومخــس  ً

                                                           

      ).      ١٨٤ (ً                        ً نقال عن جملة طبيبك العدد    ١٥٤               نور الدين عرت ص   /                 ماذا عن املرأة د   ) ١ (

   .             املصدر السابق  ) ٢ (

  .   ٣٠٤                           املدخل لعلم النفس، ركس نايت   ) ٣ (

   .   ٩٤  ،   ٩٣ً                             ًنواب نقال عن أصول علم النفس ص   /                         وموقف اإلسالم منه للدكتور           عمل املرأة   ) ٤ (
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ًساعات يوميا إذا كانت مرضعة حىت �اية الشهر الـسادس لوليـدها 
، كمـا تـنص علـى )١(

  .     ن اخلدمة املدنية يف اليمنذلك قوانني اخلدمة يف الدول ومنها قانو

ًويف خالل األشهر الستة األوىل ملن ترتك األم رضيعها مخس سـاعات يوميـا، وبعـد الـستة 
األشـهر األوىل للرضـيع تعــود سـاعات الـدوام كمــا هـي فبــأي ذنـب حيـرم الرضــيع مـن أمــه، 

األمهيـة؟ مـا وملاذا تكلف املرأة فوق طاقتها بأعمـال هامـشية حترفهـا عـن مـسؤوليتها بالغـة 

الفائدة اليت جتنيها األمة؟ هل هو نوع من التقليعات السياسية إلرضـاء املنظمـات الغربيـة 

على حساب األمة، أمل تكفيها الـشريعة اإلسـالمية مؤونـة ذلـك العنـاء والـشقاء فأوجبـت 
هلــا النفقــة علــى الــزوج، وهــي مرتاحــة البــال ال دوام وال حــساب وال عقــاب، أمل يقــل اهللا 

َّ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال تضاروهن لتضيـقوا عليهن : تعاىل َّ ُ َِّ ْ ْ ََْ ُ َُِّ َُ ُ
ِ ِ

ُ ُُّ َ ُْ ْْ َ ْ
ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ ْ َ)٢( .  

إن هــــذه األمهيــــة الكبــــرية لــــألم املتمثلــــة يف رعايتهــــا لطفلهــــا وجلوســــها جبانبــــه واســــتقباهلا 
لرد علـــى تلـــك لنغمـــات صـــوته وترمجتـــه كلماتـــه الـــيت تباشـــر قلبهـــا وأحاسيـــسها فتبـــادر بـــا

النغمــــات باحلــــب والعطــــف واحلنــــان والرعايــــة واالهتمــــام قبــــل الــــرد علــــى نغمــــات تلفــــون 

الوظيفــــة الــــذي يعاتبهــــا علــــى تأخرهــــا وهــــي مــــشغولة بطفلهــــا فيــــنغص عليهــــا ســـــعاد�ا 
  . واستمتاعها بطفلها الرضيع

إن مرحلـــة الطفولـــة هـــي أخطـــر مراحـــل العمـــر التـــي يحتـــاج فيهـــا الطفـــل لمزيـــد مـــن 

 : ة النفسية والمادية وها هو ما قرره علم النفس الحديث من الحقائق التاليةالرعاي
إمجاع التجارب والنظريات الرتبويـة علـى أمهيـة دور األسـرة يف تكـوين شخـصية  - ١

الطفــل وتــشكيلها خــالل فــرتة اخلمــس أو الــست الــسنوات األوىل، وهــو الــدور 

  .  اجتماعية أخرىالذي ال تستطيع أن تقوم به دور احلضانة وال أي منظمة
عــدم إخــضاع الطفــل يف هــذه الــسن لــسلطان أي مجاعــة أو جهــة أخــرى غــري  - ٢

 . أسرته، وعلى هذا يشرتط للقبول يف املدارس بلوغ الطفل سن السابعة

 . سهولة تشكيل الطفل، وتأثره وقوة قابليته للتوجيه والتعلم - ٣
 . ة والنفسيةاحلاجة الدائمة واملاسة يف هذه املرحلة لرعاية حاجاته العضوي - ٤

جيعلـــه الوضـــع الـــسابق دائـــم املوافقـــة واالنـــصياع لآلخـــر، مقابـــل احلـــصول علـــى  - ٥

 . التقبل له واالعرتاف به

                                                           

   .                                             م بشأن قانون اخلدمة املدنية يف اجلمهورية اليمنية    ١٩٩١     لسنة   )   ١٩ (          قانون رقم   :     انظر  ) ١ (

    .   ٦  :                سورة الطالق اآلية  ) ٢ (
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ـــة البيـــت  ـــة أمهيـــة بقـــاء األم يف املنـــزل لرعاي ـــاء علـــى هـــذا فقـــد أدركـــت الـــدول األوروبي وبن
  . واألطفال فأخذت متنح التشجيعات املالية للمرأة اليت تقوم على األطفال

 دولــــة ا�ــــر تقــــرر أن تتلقــــى األمهــــات الــــاليت يبقــــني يف املنــــازل مــــع أوالدهــــن مبلــــغ ففــــي

فورينــــت للطفــــل الثــــاين، ) ٩٠٠(بالنــــسبة للطفــــل األول، ) محلــــة ا�ــــر(فورينــــت ) ٨٠٠(
  . ًفورينت للطفل الثالث وألي طفل بعد الثالث أيضا) ١٠٠٠(

يـري الـسياسة الـسكانية فورينـت هـذا مـع تغ) ٢٥٠٠(وسوف تـصبح إعانـة عمليـة الـوالدة 

  . )١(وسياسة املعونات اخلاصة بالعطالت كي تشجع على تشكيل األسرة الكبرية 
وليس هـذا التـشجيع يف ا�ـر فقـط، بـل إن احلـزب الـدميقراطي الليـربايل احلـاكم يف اليابـان 

يـسعى اليــوم إلجــراء تعـديل شــامل يف لدســتور الــبالد وخاصـة املتعلقــة بإضــافة فقــرات إىل 

  . من الدستور اليت تشدد على قيم األسرة وا�تمع) ٢٤(د البن
: وقد صرحت الكاتبة مايكو أوينو أستاذة القانون الدستوري يف جامعة تـشوو يف طوكيـو

إن التعـديالت حماولـة لتـصحيح مـسؤوليات الدولـة للعائلـة، وهـو مـا يعـين إىل حـد بعيــد " 

  ". النساء 
ل املواليـــد املتـــدين، فـــإن احلـــزب الـــدميقراطي ًنظـــرا لوجـــود مـــشكلة معـــد: " وتـــضيف قائلـــة

الليربايل احلاكم يؤكد أنه بتأسيس نظام تبقى النـساء مبوجبـه يف املنـزل سـيؤدي إىل إجنـاب 

  ". النساء ملزيد من األطفال 
َّ وقـرن يف بـيوتكن ): ً قرنا١٤(فسبحان اهللا القائل قبل  ُ ِ

ُُ ِ َ َْ َ )٣)(٢.(   

  

  

                                                           

       .        ١٦١  ،    ١٦٠               نور الدين عرت ص   /                       ماذا عن املرأة للدكتور   ) ١ (

    .    ٣٣  :       ب اآلية          سورة األحزا  ) ٢ (

   . www.amanjordan.orgً             ً نقال عن موقع   ٢٤                            املرأة الغربية أرقام ناطقة ص   ) ٣ (
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 املرأة عمل ضبط يف وأثرها ائعالذر سد قاعدة: الرابع املبحث

  : للمرأة الصحي اجلانب حلماية

ٍيالحـــظ مـــن خـــالل تتبـــع كثـــري مـــن األحكـــام الـــشرعية أنـــه قـــد تـــسقط بعـــض الواجبـــات، 

ويتـسامح يف بعـض بعـض احملرمـات إذا كـان ذلـك سـيدرأ ضـررا عـن البـدن مقطوعـا بـه أو 
الت، فيــسقط وجــوب يغلــب علــى الظــن وقوعــه، وهــو مــن بــاب ســد الــذرائع واعتبــار املــآ

ُالغسل عن احملتلم الذي فيه جراح قد تؤدي بالغسل إىل وفاتـه أو تـأخر الـربء، كمـا جيـب 
علــى املــضطر املــشرف علــى اهلــالك األكــل مــن امليتــة أو شــرب اخلمــر والتنــاول منهمــا مبــا 

  .    يسد الرمق ومينع اهلالك
  .يا أو بالضرر اجلزئيكل ذلك سدا لذريعة الضرر البدين املتوقع حصوله بالفوات كل

 فــال يــستطيع أحـــد -بــسبب أعماهلــا خـــارج املنــزل–وأمــا الــضرر الواقــع علــى املـــرأة اليــوم 
ًانكاره، فقد شـهد الواقـع أن عمـل املـرأة بعيـدا عـن تـوترات احليـاة اليوميـة، وعـن جتمعـات 
ــــه الدراســــات العلميــــة الطبيــــة أن  الرجــــال مفيــــد لــــصحتها، ومــــن هــــذه الــــشواهد مــــا أثبتت

ف املـــــرأة الفـــــسيولوجية، واخـــــتالف تركيبهـــــا اجلـــــسدي والنفـــــسي عـــــن الرجـــــل، وأن وظـــــائ
تــوترات احليـــاة اليوميــة ومزامحـــة الرجــال ومـــا تالقيــه مـــن مــضايقات ومواقـــف حمرجــة أثنـــاء 
عملهـــا يـــؤثر علـــى صـــحتها النفـــسية والعـــضوية هـــذا باإلضـــافة إىل مـــا تعانيـــه مـــن إرهـــاق 

  . العمل أثناء تأديتها لوظيفتها
: " كلــني رئــيس أطبــاء مستــشفى النــساء/ متر طــيب انعقــد يف أملانيــا قــال الــدكتور ففــي مــؤ

ًإن اإلحـــصاءات تبــــني أن مـــن كــــل مثــــان نـــساء عــــامالت تعــــاين واحـــدة مــــنهن مرضــــا يف 
القلـب ويف اجلهـاز الـدموي، ويرجـع ذلـك ـ يف اعتقـاده ـ إىل اإلرهـاق غـري الطبيعـي الـذي 

أن األمـراض النـسائية الـيت تتـسبب يف مـوت اجلنــني أو تعـاين منـه املـرأة العاملـة، كمـا تبــني 
الوالدة قبل األوان قد تعود إىل الوقوف ملدة طويلة أو اجللوس املنحين أمـام طاولـة العمـل 

  .  )١(" أو محل األشياء الثقيلة، باإلضافة إىل تضخم البطن والرجلني وأمراض التشوه 
  لالتــي يعــانين مــن التــوتر والقلــق كمــا أثبتــت الدراســات أن نــسبة النــساء العــامالت ا

  : كاآلتي
  %. ٤٠يف أمريكا  - 
 %. ٦٠يف السويد  - 
 %. ٣٠يف أملانيا  - 

                                                           

  .                               ، الصادرة عن املندى اإلسالمي، لندن )   ١٤٩ (                 جملة البيان العدد   ) ١ (
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، والعجيب أن محاية املرأة )١(من املهدئات تصرف للنساء العامالت % ٧٦وأن نسبة 
من بعض أمراض الشيخوخة مرتبط باإلجناب واحلمل حيث أثبتت الدراسات العلمية 

ء من الشيخوخة املبكرة واخلرف والزهامير، فقد أوضح أن اإلجناب حيمي النسا
االجتماع السنوي جلمعية علم األعصاب بفلوريدا أن اإلجناب يقي املرأة من الزهامير 

وغريه من أمراض اضطرابات القدرة الذهنية املرتبطة بتقدم السن، وأن اهلرمونات تتدفق 
  . )٢(على املخ فرتة احلمل 

يف كتـاب هلـا صـدر " إيفـا هريمـان " املذيعـة األملانيـة الـشهرية ولذا فقـد نـصحت الكاتبـة و
م نــصحت الفتيــات بــالزواج املبكــر ملــا يف ذلــك مــن فوائــد للمــرأة، بــل ٢٠٠٦يف ســبتمرب 

ـــــ  ــــة أل ــــة اإلذاعــــة الربيطاني ــــه يف ) BBC(إن هيئ  رمــــضان ١٢أفــــادت يف خــــرب هلــــا أذاعت
 علـى اإلصـابة بـسرطان الثـدي وهـو هـ أن الزواج املتأخر واإلجناب املتأخر له تأثري١٤٢٦

مــا أكدتــه الدراســات األمريكيــة املتعلقــة بعالقــة اإلجنــاب ومــرض ســرطان الثــدي، حيــث 
ذكــرت أن تــأخر اإلجنــاب تقلــل ممــن احتمــاالت اإلصــابة بــسرطان الثــدي مث تعــززت هــذه 
ــــل مــــن احتمــــاالت اإلصــــابة  ــــة أخــــرى تؤكــــد أن كثــــرة اإلجنــــاب تقل النتــــائج حبقيقــــة علمي

ًالثدي ومؤخرا نشرت الرابطة األمريكية لبحوث السرطان يف لـوس أجنلـس نتـائج بسرطان 
ن احتمـــــاالت اإلصـــــابة بــــــسرطان دراســـــة علميـــــة تؤكـــــد أن الرضـــــاعة الطبيعيـــــة تقلـــــل مـــــ

     ).٣(الثدي
فاإلجناب وزيادة عـدد املواليـد صـحة للمـرأة وقـوة لألمـة بأكملهـا حيـسدنا عليهـا األعـداء، 

ليلها بإخراج املرأة من بيتها وبغري ذلك مـن الوسـائل، فيجـب ولذا فهم حريصون على تق
  .على األمة سد هذا الباب والرد على األعداء بنقيض قصدهم

ْ مــا يــود الـذين كفــروا مـن أهــل الكتـاب وال المـشركني أن يـنـــزل علـيكم مــن : قـال تعـاىل ُ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ََْ َ َّ َ ْ َ ََ ِ ْ َُ َْ ِْ َ ِ ْ ُ َ َ
ِ َّ ُّ َ

َّخري من ربكم والل َ َْ ُ ِّ ْ
ِ ٍْ ِه خيتص برمحته من يشاء والله ذو الفضل العظيم َ َِّ ِِ

َ ْ ِْ ْ َ ُْ ُ َُ ُ َ ََ ْ َ َْ َ
ِ ُّ َ )٤.(   

                                                           

   .             املصدر السابق  ) ١ (

  .   ١١٠                     لغربية أرقام ناطقة ص                ، وكتاب املرأة ا )   ١٥٤ (                  جملة املستقبل العدد   ) ٢ (

    .    هـ    ١٤٢٨  /            مجادى اآلخرة   )    ١٧١ (                جملة األسرة العدد   ) ٣ (

   .    ١٠٥  :                 سورة البقرة اآلية  ) ٤ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٢٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من السادس املجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية األسرة

 

 املرأة عمل ضبط يف وأثرها الذرائع سد قاعدة: اخلامس املبحث

  : واتمعي األسري املايل الضرر لدفع

إن دفــع الــضرر املــايل اخلــاص والعــام وســد ذرائعــه مطلــب شــرعي، الســيما واملــال إحــدى 

ريات اخلمـــس الـــيت حاطتهـــا الـــشريعة مبجموعـــة مـــن األحكـــام  املاليـــة كحرمـــة دفـــع الـــضرو
 ســدا لذريعــة هالكــه - صــغريا أو كبــريا –املــال للــسفهاء الــذين ال حيــسنون التــصرف فيــه 

، قـال ابـن )وال تؤتـوا الـسفهاء أمـوالكم الـيت جعـل اهللا لكـم قيامـا:(وإتالفه، فقال سبحانه

ع منــه؛ ألن اهللا تعــاىل جعــل املــال قيامــا ملــصاحل العبــاد، ومنــ:(- رمحــه اهللا تعــاىل –حجــر 
، كمــا )١(....)ويف تبــذيرها تفويــت تلــك املــصاحل، إمــا يف حــق مــضيعها أو يف حــق غــريه

أقام النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعسكر يف بعـض أسـفاره وتـأخر بـاجليش حبثـا عـن عقـد 

 صــــلى اهللا عليــــه وســــلم علــــى انقطــــع ألم املــــؤمنني عائــــشة رضــــي اهللا عنهــــا، فأقــــام النــــيب
 نقــال عــن املهلــب و مبينــا –رمحــه اهللا تعــاىل –التماســه وأقــام النــاس معــه، قــال ابــن بطــال

  .)٢()وفيه من النهي عن إضاعة املال(لبعض فقه احلديث، 

أما ما يالحظ اليوم من ممارسـات علـى خـالف األصـل الـشرعي مـن خـالل الـدفع بـأكرب 
 املنزل لتحقيـق مـصلحة متومهـة، مـن املـساواة وإشـراك عدد ممكن من النساء للعمل خارج

ًاملرأة فيمـا يـسمى بالتنميـة وتقليـل نـسب البطالـة، فهـي يف حقيقتهـا متثـل مفاسـد وأضـرارا 
مالية اقتصادية على مستوى األسرة وا�تمـع والدولـة جيـب معاجلتهـا وإزالـة أسـبا�ا، علـى 

الكـربى وواجبهـا العيـين كمـا قـال صـلى اهللا عكس قرار املرأة يف املنزل وقيامها مبسؤوليتها 

 وهــــو مــــا أثبتتــــه ،)٣()واملــــرأة راعيــــة يف بيــــت زوجهــــا ومــــسؤولة عــــن رعيتهــــا:(عليــــه وســــلم

الدراســات االقتــصادية امليدانيــة أن قــرار املــرأة يف البيــت لــه مــردود وعائــد اقتــصادي لــيس 

                                                           

                            أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل   :       ،املؤلف )   ٤٠٨  /   ١٠ (                             فتح الباري شرح صحيح البخاري،   ) ١ (
    حممــد   :            بــه وأحاديثــه                ، رقــم كتبــه وأبوا    ١٣٧٩        بــريوت، -           دار املعرفــة   :                        العــسقالين الــشافعي، الناشــر

                            حمب الدين اخلطيب،عليه تعليقات   :                                                  فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
  .                           عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  :       العالمة

   ).   ٤٦٨  /  ١ (                          شرح صحيح البخارى البن بطال   ) ٢ (

  .   ٨٩٣                                        ، باب صالة اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم  ) ٥  /  ٢ (             صحيح البخاري   ) ٣ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٢٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من السادس املجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية األسرة

 

 ذلــك مــن علــى األســرة فحــسب، بــل وعلــى الــدخل القــومي االقتــصادي للــبالد، ويتــضح
  : خالل الدراسة التالية

  : على األسرة: ًأوال

حسني شحاته أستاذ احملاسبة بكليـة التجـارة يف جامعـة / جاء يف دراسة ميدانية للدكتور 
  : نتائجها كما يلياألزهر كانت 

فقـــــط علـــــى املظهـــــر %) ٤٠(املـــــرأة العاملـــــة خـــــارج بيتهـــــا تنفـــــق مـــــن دخلهـــــا  - ١

مـن %) ٣٠( يف بيتها تـوفر مـا ال يقـل عـن واملواصالت، بينما املرأة اليت تعمل
  . تكلفة الطعام والشراب

خلــــصت الدراســــة إىل أن املــــرأة الــــيت متكــــث يف البيــــت تــــوفر مــــا ال يقــــل عــــن  - ٢

ًمــن الــدخل الــذي ميكــن أن حتــصل عليــه، بــل ميكــن أن حتقــق دخــال %) ٧٠(
 . أكثر مما حتققه املوظفة إذا أنتجت بعض األشياء يف بيتها

) ٤٦(م أن مــا يقــارب مــن ١٩٩٦كيــة نــشرت يف أكتــوبر كــشفت دراســة أمري - ٣

مليون من أصحاب األعمـال املنزليـة معظمهـم مـن النـساء، يعملـون يف منـازهلم 
ـــر مـــن دخـــل  ًإلجيـــاد موازنـــة أفـــضل بـــني العمـــل واألســـرة ويكـــسبون دخـــال أكث

 %). ٢٨(أصحاب املكاتب حبوايل 

احلـــضانة ليـــست بـــاألمر هـــذا مـــع األخـــذ بعـــني االعتبـــار أن تكـــاليف املربيـــات ودور 
ًتقريبـــا تتكفـــل خزينـــة )  ألـــف يـــورو٢٥٠(الـــسهل، ففـــي أملانيـــا تكلـــف تربيـــة الطفـــل 
  .الدولة بربع املبلغ، وبقية املبلغ على الوالدين

فلـــو حـــسبت أجـــر : " بعـــد تركهـــا للعمـــل" بينـــاو الديـــف " تقـــول السويـــسرية  - ٤
تفرغ لألسـرة لوجـد�ا اخلصوصيني، لو أنين واصلت العمل ومل أاملربية واملعلمني 

  " أكثر مما أتقاضاه من الوظيفة 

م القيمــة االقتــصادية لقــول ١٩٨٥ ذكــر تقريــر صــادر عــن األمــم املتحــدة عــام  - ٥
كمـــا قامـــت ) ١() املـــرأة راعيـــة يف بيـــت زوجهـــا ومـــسئولة عـــن رعيتهـــا:(النـــيب 

املوجــودة يف " خــدمات أدملــان املاليــة " بتقــدير ذلــك حبــسابات ماديــة مؤســسة 

  . ة فريفاكس بوالية فرجينيا األمريكيةمدين

                                                           

  .   ٨٩٣                                        ، باب صالة اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم  ) ٥  /  ٢ (             صحيح البخاري   ) ١ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٢٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من السادس املجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية األسرة

 

ـــصادر عـــام  ـــه ١٩٨٥كمـــا جـــاء يف تقريـــر األمـــم املتحـــدة ال ـــا يبـــني في م كالمـــا عجيب
لـــو أن نـــساء العـــامل تلقـــني : " القيمـــة االقتـــصادية للعمـــل املنـــزيل للمـــرأة، حيـــث قـــال

 ًأجورا نظري القيام باألعمال املنزلية لبلـغ ذلـك نـصف الـدخل القـومي لكـل بلـد، ولـو

قامت الزوجات باإلضراب عن القيام بأعمال املنـزل لعمـت الفوضـى العـامل، سيـسري 
ًاألطفـــال يف الـــشوارع، ويرقـــد الرضـــع يف أســـر�م جياعـــا حتـــت وطـــأة الـــربد القـــارس، 
وسترتاكم جبال من املالبس القذرة دون غسيل، ولن يكـون هنـاك طعـام لألكـل وال 

لعــامل أمجــع القيمــة اهلائلــة لعمــل مــاء للــشرب، ولــو حــدث هــذا اإلضــراب، فــسيقدر ا
  . املرأة يف البيت

ًإن عمــل املــرأة املنــزيل غــري منظــور لــدى الكثــريين وأن املــرأة ال تتلقــى أجــرا نظــري  - ٦
القيــام �ــذا العمــل، وأن هــذا العمــل حيــوي، وعلــى جانــب عظــيم مــن األمهيــة، 

ريون ؛ غــري أن هــذه الــساعات الطويلــة مــن عنــاء املــرأة يف املنــزل ال يدركــه الكثــ

ًألنــه بــدون أجــر إن املــرأة لــو تقاضــت أجــرا لقــاء القيــام بأعماهلــا املنزليــة، لكــان 
يف الـسنة، وإن ) $١٥٠٠(أجرها أكثر من أربعـة عـشر ألـف دوالر ومخـسمائة 

%) ٤٠(إىل %) ٢٥(النساء اآلن يف ا�تمعات الصناعية يسامهن بـأكثر مـن 

  . )١(" من منتجات الدخل القومي بأعماهلن املنزلية 

املاليــة " خــدمات إدملــان " وأمــا الدراســة العلميــة االقتــصادية الــيت قامــت �ــا مؤســسة 
األمريكيــــة فمفادهــــا أن عمــــل اآلم يف املنــــزل ال يقــــدر بــــثمن وحاولــــت تقــــدير تلــــك 

ًاألعمــال حبــسابات ماديــة علــى الــورق، فوجــدت أن األم تــستحق أجــرا ســنويا يزيــد  ً
  .. الرألف دو) ٥٠٨(على نصف مليون دوالر 

أن عمـل املـرأة يف املنـزل يـساوي " اريـك إديلمـان " كما أفاد احمللـل املـايل للمؤسـسة 

وظيفــة مهمــة، وقــد علقــت املنظمــة القوميــة للمــرأة يف الواليــات املتحــدة ) ١٧(أجــر 

  ". إن هذا التقدير لعمل األمهات جيد : " األمريكية على هذا األمر فقالت
األمريكيـــة وصـــفت مبلـــغ " عمـــل املـــرأة " رة جملـــة حمـــر" جودســـني كوكربيـــث " إال أن 

ًنـصف مليـون دوالر بأنـه مـنخفض جـدا، مـشرية إىل أن كثـريا مـن األمهـات يـؤدين ـ  ً
ًعمليـا ـ أعمـاال أكثـر مـن تلـك الـيت أشـارت إليهـا الدراسـة، وأضـافت هـذه احملـررة ً " :

                                                           

   .   ٧٣ً                                                  ًفؤاد عبد الكرمي نقال عن كتاب رسالة إىل حواء للعويد ص   /             عمل املرأة د   ) ١ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٣٠
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ألمهــات أعتقـد أن األمهـات مل جيـدن بعـد التقــدير الكـايف، وأحـد أسـباب ذلـك أن ا
  ).١(" يتطوعن مبهام قد ال ينتظرها أحد منهن 

  : على مستوى الدخل القومي: ًثانيا

إن ما ميارس اليوم يف واقعنا ال سيما دول العامل الثالث من أنه ال جنـاح اقتـصادي هلـا إال 
بإخراج املرأة من بيتها، وتقام لـذلك املـؤمترات والنـدوات واحلمـالت اإلعالميـة، لتتحـدث 

األمــة املــشلول، ونــصف األمــة املــسجون، ونــصف األمــة املعطــل، ويطــالبون عــن نــصف 

بـإخراج املــرأة إىل ميــادين الرجــال، بينمــا العقــل واملنطــق والدراســات العلميــة تثبــت عكــس 
ما ينـادون بـه، فـدول العـامل الثالـث تعـاين مـن بطالـة حقيقيـة ومقنعـة، وهنـاك املاليـني مـن 

أعمــال فــال جيــدو�ا مث يــزاد علــى هــذا إخــراج النــساء الرجــال املــؤهلني الــذين يبحثــون عــن 

إىل ميادين العمل لنزيـد يف حجـم البطالـة مث ال حـل بعـد خـروج النـساء إال عـودة الرجـال 
ًإىل املنـــازل ليقومـــوا بتـــدبري شـــئون البيـــت، ولـــيس هـــذا حتـــامال بـــل هـــو احلقيقـــة، وهـــو مـــا 

ونـشرته ) ECM(ة وقعت فيه عدد من الدول، حيث جاء يف اسـتطالع أجرتـه مؤسـس

صحيفة اجلارديان الربيطانية أن عدد الرجال ا�ربين على البقاء يف املنزل لرعايـة األطفـال 
وذلــك نتيجــة خــروج املــرأة للعمــل يف ميــادين %) ٤١(م إىل ١٩٩٩قــد ارتفــع بعــد عــام 

  .        )٢(الرجال 

اصــل علـــى احل" جــاري بيكــر " كمــا جــاء يف إحــدى الدراســات االقتــصادية للربوفــسور 
جـــائزة نوبـــل يف االقتـــصاد أن املـــرأة الـــيت متكـــث وتـــستقر يف بيتهـــا لرعايـــة األوالد وحـــسن 

وهـذا مـا  %) ٥٠ ـ ٢٥(تنـشئتهم تـساهم يف تنميـة االقتـصاد القـومي بنـسبة تـرتاوح بـني 

جيهلــه الكثــريون الــذين حيــسبون أن املــرأة الــيت تقــوم مبهمــة األم يف بيتهــا عاطلــة، وقــد متثــل 
ًعبئا على اإلنتاج القومي يف نظرهم 

)٣( .  

وذلــك ألن اختيــار العامــل يف عــرف االقتــصاديني يقــوم علــى أســاس وفــرة إنتاجــه وطاقتــه 

فــسبعة أيــام أو : للقيــام �ــذا العمــل، وهــذا العنــصر مــن خــالل مــا ســبق خمتــل عنــد املــرأة
أكثـــر يف كـــل شـــهر احلـــيض وآالم الطمـــث وتغـــري املـــزاج، وتـــسعة أشـــهر محـــل تـــضعف يف 

                                                           

    ٢٤               الصادرة بتـاريخ   )     ٢٠٥٦ (ً                                          ًفؤاد عبد الكرمي نقال عن جملة االقتصادية العدد   /             عمل املرأة د   ) ١ (
   .  م    ١٩٩٩    /  ٥    /   ١٠    افق         هـ ـ املو    ١٤٢٠    /  ١  / 

    ).    ١٣٩ (ً                                                        ًكتاب املرأة الغربية أرقام ناطقة نقال عن جملة املستقبل العدد   ) ٢ (

    .   م    ٢٠٠٦  /            هـ ـ يناير     ١٤٢٦  /         ذو احلجة   )     ١٦٨٣ (                جملة ا�تمع العدد   ) ٣ (
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هرين األخـــريين منهــــا ضـــعف شــــديد علـــى مـــستوى اضــــطراب األعـــصاب وملكــــات الـــش
التفكــري، وبعــد الــوالدة تكــون جروحهــا عرضــة للتــسمم، فتحتــاج إىل راحــة أل�ــا يف حالــة 

ضعف جتعلها مهيأة ألمـراض متعـددة فهـل مـن الـدعم لالقتـصاد ومـن مـصلحة االقتـصاد 

 مــن أم حانيــة ومربيــة فاضــلة، لتــصبح تعطيــل املــرأة عــن وظيفتهــا احليويــة الكــربى وحتويلهــا
ًخــارج بيتهــا أجــريا وعــامال مكــدودا مبتــور الطاقــة يتعــرض كــل شــهر خللــل يف ســري عملــه،  ًً

  . )١(وكل سنتني أو ثالث لتعطيل العمل تلك الفرتة الطويلة بسبب احلمل والوالدة 

ة هـــذا باإلضـــافة إىل مـــا يعـــرتي املـــرأة مـــن انقطاعـــات عـــن العمـــل وفـــرتات ضـــعف نتيجــــ
ًوظـائف املــرأة الفــسيولوجية واالخــتالف يف الرتكيــب اجلـسدي والنفــسي الــذي ميثــل عائقــا 
يف العمــل وقلــة اإلنتــاج خــارج املنــزل بــسبب التغــريات يف حــال احلمــل واحلــيض والــوالدة 

نتيجــة الــضعف واإلرهــاق واآلالم التــي يــذكرها والرضــاعة فيــؤثر علــى العمــل واإلنتــاج، 
  : علماء األحياء ومنها

صاب كثـــري مـــن النـــساء بأوجـــاع أســـفل الظهـــر وأســـفل الـــبطن، وتكـــون آالم تـــ - ١

  . بعضهن فوق االحتمال
تـــصاب كثــــري مــــن النــــساء حبالــــة كآبــــة وضــــيق، وتكــــون احلالــــة العقليــــة يف أدىن  - ٢

 . مستويا�ا

 . تصاب بعضهن بالصداع النصفي زغللة يف الرؤية وقيء - ٣
 التناسلية يف حالـة شـبه يف فرتت النزيف الدموي من قعر الرحم تكون األجهزة - ٤

 . ََمرضية

الذي ينتج عـن النزيـف الـشهري الـذي تفقـد ) األنيميا(تصاب املرأة بفقر الدم  - ٥
 .  ملليرت٢٠٤ ـ ٦٠املرأة أثناء احليض من الدم ما قيس بـ 

ــــــك مــــــن  - ٦ ــــــة واحــــــدة إىل غــــــري ذل   تــــــنخفض حــــــرارة اجلــــــسم مبعــــــدل درجــــــة مئوي

  .)٢(التغريات 
أة يف كـل شـهر، وأمـا عـن الـضعف الـذي يـصيبها عنـد هذا هو الضعف الذي يصيب املر

  :  ومن هذااحلمل وعند الوالدة فكبري،

                                                           

   .    ١٥٩               نور الدين عرت ص   /                       ماذا عن املرأة للدكتور   ) ١ (

   .    ١٧٨      واب ص  ن  /                                   عمل املرأة وموقف اإلسالم منه للدكتور   ) ٢ (
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يــسحب اجلنــني كــل مــا حيتــاج إليــه مــن مــواد لبنــاء جــسمه، حــىت ولــو تــرك األم  - ١
ًشبحا هزيال ً .  

ًمـــن الـــدم يوميـــا، أمـــا أثنـــاء فـــرتة احلمـــل )  لـــرت٦٥٠٠(يـــضخ قلـــب األم حـــوايل  - ٢
لـرت )  ألـف١٥(لـدم الـيت يـضخها القلـب إىل وخاصة قرب �ايته فتصل كميـة ا
ـــارك وتعـــاىل ـــه أمـــه وهنـــا علـــى وهـــن وفـــصاله يف : ًيوميـــا، وصـــدق اهللا تب ِ محلت ُ ُ ُُ َ

ِ
َ َ ٍَ ْ َْ ََ ًَ ُُّ ْ َ

ِعامني  ْ ََ )ضعف على ضعف:  أي)١ . 

اآلالم الشديدة اليت تتكبدها األم أثناء الوالدة وما تعاين من متاعب أثناء  - ٣
ناة واآلالم الشديدة اليت متر �ا األم جعل املوىل جل الرضاع ولعظم تلك املعا

املرأة متوت :(وعال مو�ا وولدها يف بطنها شهادة يف سبيل اهللا، لذا قال 

والنفساء جيرها ولدها بسرره إىل :(ً، وقال أيضا )٢() جبمع شهادة
 . )٣(...) اجلنة

الم املربحة  ساعة تقضيها الوالدة يف اآل١٨ ـ ١٢تستغرق الوالدة ما بني  - ٤

الناجتة عن تقلصات الرحم، وقد تتعسر الوالدة، وقد يصيبها نزيف، وقد 
 . )٤(تعقبها محى 

ًفإذا كانت املرأة �ذه العوارض اليت تعرتضها يف كل فـرتة فهـي ال تـصلح أن تكـون عـامال 
ـــــذي أثبتـــــه الواقـــــع  ًعاديـــــا خـــــارج بيتهـــــا ســـــدا لذريعـــــة اخللـــــل املـــــايل األســـــري والقـــــومي ال

  . سات واإلحصائيات العلميةبالدرا

                                                           

   .   ١٤  :                سورة لقمان اآلية  ) ١ (

             ابن ماجة أبـو   :                      ، وصححه األلباين، املؤلف )    ٢٨٠٣  :(        حديث رقم  )    ٩٣٧  /  ٢ (             سنن ابن ماجه   ) ٢ (
                        دار إحياء الكتب العربيـة   :                           حممد فؤاد عبد الباقي،الناشر  :                                 عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، حتقيق

  .                      فيصل عيسى البايب احلليب-

    ).      ١٦٠٤١  :(          حديث رقم   ٤٨٩    /  ٣   محد              أخرجه اإلمام أ  ) ٣ (

   .    ١٨١                            عمل املرأة وموقف اإلسالم منه ص   ) ٤ (
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  السادس املبحث

  االجناب لرعاية املرأة عمل ضبط يف وأثرها الذرائع سد قاعدة

  

إن اإلجنــاب وكثــرة املواليــد يف هــذه األمــة مقــصد مــن مقاصــد الــشريعة اإلســالمية  حثــت 
عليه الشريعة املطهرة وأحاطته بالعنايـة واالهتمـام وسـدت كـل ذريعـة متنـع منـه أو تتـسبب 

 إحلاق الضرر به، ملا له من أمهية يف هـذه األمـة يف الـدنيا واآلخـرة، ال سـيما وقـد ثبـت يف

مـن خـالل الدراسـات العلميـة أن مـن عوامـل قلـة اإلجنـاب عمـل املـرأة خـارج املنـزل الـذي 
يعتــرب أقــوى وســيلة لتقليلــه، ولــذا فــأي عامــل يــصادم ضــرورية النــسل ميثــل مفــسدة جيــب 

ملقـــصد مـــن مقاصـــد الـــشريعة وهـــو تكثـــري ســـواد هـــذه األمـــة ســـدها وضـــبطها، ملـــصادمتها 

 علـى الـزواج والتبكـري فيـه، الذي دلت عليه نصوص الشريعة املطهرة، فقد حث النـيب 
تزوجوا فـإين مكـاثر بكـم :(ّو بني أن املكاثرة يف املواليد هي أحد أهداف الزواج فقال 

وة للمـــسلمني يف الـــدنيا ومفخـــرة ، ففـــي زيـــادة عـــدد املواليـــد قـــ)١ (...)األمـــم يـــوم القيامـــة

 يـــوم القيامـــة أمـــام األمـــم ؛ وقـــد حـــث الـــشباب علـــى املـــسارعة يف يف الـــزواج، لنبـــيهم 
، ملـا ميثلـه الـزواج )٢(...)يا معشر الـشباب مـن اسـتطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج،:( فقال 

بكر ارتفاع نـسبة اخلـصوبة املبكر من حصن حصني للعفة،  وملا تتميز به مرحلة الزواج امل

 علـــى اختيـــار الزوجـــة -أيـــضا -  واإلجنـــاب عنـــد الـــذكر واألنثـــى، وقـــد حـــث الرســـول 
جــاء رجــل إىل : الــودود الولــود لــذات الغــرض وهــو املكــاثرة، فعــن معقــل بــن يــسار، قــال

إين أصـبت امــرأة ذات حــسب ومجـال، وإ�ــا ال تلــد، : النـيب صــلى اهللا عليـه وســلم، فقــال

تزوجــوا الــودود الولــود :(مث أتــاه الثانيــة فنهــاه، مث أتــاه الثالثــة، فقــال» ال«:  قــالأفأتزوجهــا،
  .)٣()فإين مكاثر بكم األمم

                                                           

    حممـد   :                                  أمحد بن احلسني أبـو بكـر البيهقـي، احملقـق  :      املؤلف  )    ١٢٥  /  ٧ (                    السنن الكربى للبيهقي   ) ١ (
  -     هـــ     ١٤٢٤         الثالثــة،   :               لبنات،الطبعــة–                        دار الكتــب العلميــة، بــريوت   :                       عبــد القــادر عطــا، الناشــر

   .    ٣٨٥    /  ٤                          األباين يف السلسلة الصحيحة           م، وصححه    ٢٠٠٣

         حممـد فـؤاد   :                                             ، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه، احملقق )    ١٠١٨  /  ٢ (          صحيح مسلم   ) ٢ (
  .      بريوت–                      دار إحياء الرتاث العريب   :                   عبد الباقي، الناشر

  .                          ، وقال األلباين عنه حسن صحيح )   ٢٢٠  /  ٢ (            سنن أيب داود  )٣ (
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ًممـــا يعـــين أن املـــرأة هـــي املـــسئولة ضـــمنيا عـــن تزايـــد الـــسكان يف العـــامل، وأمـــا عالقـــة تزايـــد 
لعلميــة  لقــد أثبتــت الدراســات ا:فــالجوابالــسكان أو نقــصانه بعمــل املــرأة خــارج بيتهــا، 

أن عمــل املــرأة خــارج املنــزل يقلــل مــستوى اخلــصوبة لــديها، ولــذا فــإن عمــل املــرأة خــارج 

اإلجنــاب، خبــالف عمــل املــرأة يف حمــيط املنــزل يعتــرب أقــوى وســيلة لتحديــد النــسل وتقليــل 
  .)١(أسر�ا وضمن أنشطة العائلة االقتصادية 

ل مــصدر قــوة املــسلمني، فقــد صــرح �ــذا ًفــالثروة البــشرية وكثــرة املواليــد املتزايــدة يوميــا متثــ

  :في ثالثة أشياء) المسلمين(إن قوة الشرق : حيث قال) أرمشيد(املستشرق األملاين 
  ).اإلسالم( الدين -١

  . وفرة املوارد الطبيعية-٢

  . ارتفاع معدالت اخلصوبة واإلجناب-٣
ؤولية األوىل فسدا لذرائع الفساد والضرر احلاصل علـى النـسل، فقـد جعلـت الـشريعة املـس

واملهمة الرئيسة يف حياة املرأة هي املهمـة البيتيـة حـىت ال تفـرط مبـسؤوليتها وال تـؤتى األمـة 

من قبلها فبـسبب العمـل ومراعـاة صـاحب العمـل قـد تـستخدم املـرأة موانـع احلمـل وتقـوم 
بعمليــة اإلجهــاض، ولــذا أعفتهــا الــشريعة مــن الكــد وفرغتهــا ملــسؤوليتها، فقــال صــلى اهللا 

ـــ ، ومـــا ســـواها مـــن )٢()واملـــرأة راعيـــة يف بيـــت زوجهـــا ومـــسؤولة عـــن رعيتهـــا:(ه وســـلمعلي

قـد أذن اهللا لكـن :(األعمال استثناء وضرورة تقدر بقدرها كما قال صلى اهللا عليـه وسـلم
قـــال املفـــسرون ومعـــىن : " ، قـــال ابـــن اجلـــوزي رمحـــه اهللا تعـــاىل)٣() أن ختـــرجن حلـــوائجكن

، وقـــال اإلمـــام ابـــن كثـــري رمحـــه اهللا )٤(... " ون يف بيـــو�ناآليـــة األمـــر هلـــن بـــالتوقر والـــسك

: " ، وقــال اآللوسـي رمحــه اهللا تعــاىل)٥(" ألــزمن بيـوتكن فــال ختــرجن لغـري حاجــة : " تعـاىل

                                                           

   ).  ٧٣ (               جملة جسور العدد   ) ١ (

    ٨٩٣                                    ، باب اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم  ) ٥  /  ٢ (             صحيح البخاري  )٢ (

     ).      ٤٩٣٩  :(          حديث رقم    ٢٠٠٦    /  ٥              أخرجه البخاري   ) ٣ (

    .     ٣٧٩    /  ٦         زاد املسري   ) ٤ (

                                        أبــو الفـــداء إمساعيـــل بـــن عمــر بـــن كثـــري القرشـــي،   :        ، املؤلـــف )   ٤٠٩  /  ٦ (                   تفــسري القـــرآن العظـــيم   ) ٥ (
  -   هــ     ١٤٢٠        الثانيـة   :                              ر طيبـة للنـشر والتوزيـع، الطبعـة  دا  :                         سـامي بـن حممـد سـالمة، الناشـر  :     احملقق

  .   م    ١٩٩٩
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واملــراد علــى مجيــع القــراءات أمــرهن ـ رضــي اهللا تعــاىل عــنهن ـ مبالزمــة البيــوت وهــو أمــر 
  . )١(" مطلوب من سائر النساء 

صــفوة القــول أن خــروج املــرأة مــن البيــت مل حيمــد يف : "  رمحــه اهللا تعــاىلوقــال املــودودي

: حـــال مـــن األحـــوال، وخـــري اهلـــدي هلـــا يف اإلســـالم أن تـــالزم بيتهـــا كمـــا تـــدل عليـــه آيـــة
 َّوقـــرن يف بـيــوتكن ُ ِ

ُُ ِ َ ْ َ َ )أي : " ، وقــال ابــن ســعدي رمحــه اهللا تعــاىل)٣("  داللــة واضــحة )٢

  .  )٤("  لكن اقررن فيها ألنه أسلم وأحفظ

ولذا فإن من مساوئ عمل املرأة خـارج البيـت يف الغـرب هـو اخنفـاض معـدالت اخلـصوبة 
واإلجنــــاب، ولــــذا شــــعر الغربيــــون خبطــــر قلــــة عــــدد املواليــــد يف بلــــدا�م وتزايــــدها يف بــــالد 

لكـــل مولـــود، )  يـــورو٨٠٠(املــسلمني، فبـــادروا إىل تـــشجيع زيــادة اإلجنـــاب، ففـــي فرنــسا 

لكــل مولــود، وأمــا يف أســبانيا فقــد أكــد رئــيس الــوزراء )  دوالر١٦٠٠(فع ويف أوكرانيــا يــد
ًاألســـباين عـــن حاجـــة بـــالده إىل املزيـــد مـــن العـــائالت واألطفـــال معتـــربا ذلـــك أحـــد أركـــان 

يــورو مكافــأة تــشجيعية لكــل عائلــة تــستقبل ) ٢٥٠٠(التقــدم والتنميــة، وأعلــن ختــصيص 

ًمولــودا جديــدا، ويف كلمــة ألقاهــا أمــام الرب لكــي ": خوســيه لــويس رودر يغيــز " ملــان قــال ً
تواصل أسبانيا تقدمها فإ�ا حتتاج إىل مزيد من العـائالت ومزيـد مـن األطفـال والعـائالت 

ـــتهم، مؤكـــدا أن تنميـــة أســـبانيا  ًحتتـــاج إىل دعـــم إلجنـــاب هـــؤالء األطفـــال وإىل مـــوارد لرتبي
رة االقتــصاد أن هــذا أعلنــت وزا" خوســيه " واجــب اجلميــع، ويف تعليقهــا علــى تــصرحيات 

ًاإلجراء كـان ال يـزال قيـد الدراسـة لكنـه سـيطبق فعليـا علـى مجيـع املواليـد اجلـدد 
، هـذا )٥(

                                                           

           شـــهاب الـــدين   :        ، املؤلـــف )   ١٨٧  /   ١١ (                                              ، روح املعـــاين يف تفـــسري القـــرآن العظـــيم والـــسبع املثـــاين  )١ (
          دار الكتـــب   :                            علـــي عبـــد البـــاري عطيـــة، الناشـــر  :                                  حممـــود بـــن عبـــد اهللا احلـــسيين األلوســـي، احملقـــق

  .    هـ    ١٤١٥      األوىل،   :               بريوت، الطبعة–        العلمية 

  .  ٣٣  :                 سورة األحزاب اآلية  ) ٢ (

    .     ٢٣٥             كتاب احلجاب ص   ) ٣ (

                         عبد الرمحن بن ناصر بن عبـد   :       ،املؤلف )   ٦٦٤  :  ص (                                  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان   ) ٤ (
     األوىل   :                      مؤســــسة الرســــالة، الطبعــــة  :                               عبــــد الــــرمحن بــــن معــــال اللوحيق،الناشــــر  :               اهللا الــــسعدي،احملقق

  .   م    ٢٠٠٠-   هـ     ١٤٢٠

    ".           اجلزيرة نت   " ً       ًنقال عن   )      ٢٠٠٨٢ (        م العدد     ٢٠٠٧    /  ٧    /  ٨                       حيفة السياسية اليمنية   ص  ) ٥ (
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ـــ  مــن تكــاليف تربيــة الطفــل خــارج  %) ٢٥(باإلضــافة إىل حتمــل خزينــة الدولــة األملانيــة ل
ًألف يورو تقريبا ) ٢٥٠(املنزل يف أملانيا واليت تبلغ عادة 

)١(   .  

ا وأمريكـــا ومنظما�ــا تتخـــذ سياســـة معاكـــسة يف بــالد املـــسلمني لتقليـــل عـــدد بينمــا أوروبـــ

املواليـد عـن طريـق تـشجيع املـرأة للعمـل خـارج املنـزل، وتـأخري سـن الـزواج، وتـوفري وســائل 
ًمنـــع احلمـــل بأســـعار زهيـــدة جـــدا إن مل تكـــن جمانـــا، ووصـــول مـــساعدات ماليـــة وأجهـــزة  ً

  .ا يسمو�ا ال سيما البالد الفقريةومعدات طبية لتنظيم احلمل أو األسرة كم

وإن ممــــا خييــــف الغــــربيني أكثــــر هــــو مــــا ورد يف الكتــــاب الــــدويل للكنــــائس مــــن أن عــــدد 
ول عــــــام أنــــــه سيــــــصبح الــــــدين األًألــــــف طفــــــل يوميــــــا و) ٨٢(املــــــسلمني يتزايــــــد مبعــــــدل 

  .)٢(م٢٠٥٨

ِّولـــذا فـــإن املنظمـــات الدوليـــة تـــصور أن عـــدد املواليـــد عـــائق مـــن عوائـــق التنميـــ ة يف بلـــدان ُ
ًبينمــا تنــصح كــال مــن أوروبــا وأمريكــا بعــدم حتديــد النــسل، حيــث جــاء يف . العــامل الثالــث

لــيس مــن ) يف أوربــا(م أن حتديــد النــسل ١٩٨٩نــشرة أصــدر�ا هيئــة األمــم املتحــدة عــام 

، حيــــث أفــــادت النــــشرة أن أوربــــا تــــذوب اآلن )دول الــــشمال(مــــصلحة القــــارة األوربيــــة 
من سـكان العـامل %) ١٥.٦(لذا سينخفض عدد سكا�ا من كاجلليد حتت الشمس، و

م، ففــي هــذه الــسنة يتوقــع أن يكــون ٢٠٢٥يف حــدود عــام %) ٦.٤( إىل ١٩٥٠ســنة 

ــــسودان يعــــادل ســــكان  ــــا عــــدد دول صــــغرية كــــاجلزائر واملغــــرب وال ــــل أملاني دول كــــربى مث
  .)٣(وإجنلرتا

ن العــــامل عــــام م توقعا�ــــا عــــن عــــدد ســــكا٢٠٠١كمــــا نــــشرت األمــــم املتحــــدة يف عــــام 

عمــا كــان عليــه %) ٥٠(مليــار نــسمة بزيــادة ) ٩.٣(إنــه سيــصل إىل : م، وقالــت٢٠٥٠
ـــر أن عـــدد ســـكان الـــدول الـــصناعية ســـيظل كمـــا هـــو يف ٢٠٠٠يف عـــام  م، وأكـــد التقري

مليــار نــسمة ورمبــا تنــاقص، وأن الزيــادة املتوقعــة ســتأيت مــن الــدول الناميــة، ) ١.٢(حــدود 

يـــة مـــن موجــات اهلجـــرة الــيت ميكـــن أن تغـــرق بلــدا�م آتيـــة مـــن وســاد الـــذعر البلــدان الغرب

                                                           

   .  م    ٢٠٠٧  /            هـ ـ يناير     ١٤٢٧  /         ذو احلجة   )    ١٤١ (                 جملة املعرفة العدد   :     انظر  ) ١ (

   ).  ٥٠ (                جملة األسرة العدد   :     انظر  ) ٢ (

    ).    ٣٠٠ (                      جملة قضايا دولية العدد   ) ٣ (
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اجلنوب فا�الـت املـساعدات علـى دول العـامل الثالـث لتقليـل اإلجنـاب الـذي يـصوروه أنـه 
  . )١(وسيلة رئيسة للنهوض باملرأة 

ــــشمال  ــــا وأمريكــــا(إن اهتمــــام دول ال ــــوب ) أوروب ــــسكان واملــــرأة يف دول اجلن مبــــشكليت ال

يس لكونـه يريـد حتقيـق التقـدم والرفاهيـة بـل خلوفـه الـشديد مـن املـستقبل لـ) العامل الثالث(
على املستويني السكاين والعقائدي الفكـري، حيـث أن الـشمال يتنـاقص واجلنـوب يتزايـد 

مــع غلبــة املــادة علــى الفكــر الغــريب ممــا أفقــد هــذه الــشعوب اهلــدوء النفــسي واالجتمــاعي 

ن أساســيان للمحافظــة علــى األمــن العــاملي وهــذان املــستويا)  إجــرام– انتحــار –شــذوذ (
  ).٢(بتكريس الوضع الراهن إلبقاء التوازن بني الشمال واجلنوب 

أنــه مــن أجــل بقــاء مــا يكفــي مــن الثــروات الطبيعيــة الســتهالك : لــذا تقــول بعــض التقــارير

ًطفــال مــصريا و) ٦٠(طفــل واحــد مــن أوروبــا أو أمريكــا جيــب منــع والدة    ًطفــال ) ١٠٠(ً
ًبنغاليا 

)٣.(     

فـــإذا كانـــت مثـــل هـــذه اإلحـــصائيات تبـــني أمهيـــة اإلجنـــاب يف جتـــدد األجيـــال لبقـــاء النـــوع 

اإلنساين وتكثري سواد األمـم، وكونـه ميثـل عنـصر قـوة يف حيا�ـا، فيجـب ضـبط ومنـع أي 
عوامــل وذرائــع تــؤثر عليــه، ومنهــا اإلفــراط يف إشــغال املــرأة وإخراجهــا عــن مــسؤوليتها الــيت 

  .   ص وشهدت هلا الفطرة وأيدها الواقعدلت عليها النصو

                                                           

  .  هـ  ٢٧  ١٤         ربيع أول   )    ١٥٦ (                جملة األسرة العدد   ) ١ (

    ).    ٣٠٠ (                  قضايا دولية العدد   ) ٢ (

   .   هـ    ١٤٢٧  /          ربيع أول   )    ١٥٦ (                جملة األسرة العدد   ) ٣ (
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 املرأة عمل ضبط يف وأثرها الذرائع سد قاعدة: السابع املبحث

  . لألسرة األخالقي اجلانب على للحفاظ

ـــع  إن بـــروز املـــرأة ونزوهلـــا إىل ميـــادين الرجـــال وخمـــالطتهم للعمـــل أو لغـــريه ذريعـــة مـــن ذرائ

ا ومفاســـــــدها الوقـــــــائع الفـــــــساد األخالقـــــــي حـــــــذرت منهـــــــا الـــــــشريعة وشـــــــهدت بـــــــضرره
واألحداث، فسدا لـذرائع الفـساد حـذر النـيب صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن بـروز املـرأة جمـامع 

، هــذا عــصر )١()املــرأة عــورة، فــإذا خرجــت استــشرفها الــشيطان:(الرجــال وخملطــتهم قــائال

النبــوة فكيــف يف هــذا الــزمن الـــذي كثــرت فيــه وســائل الفـــساد و كثــرت فيــه الفــنت، قـــال 
إن املـــرأة يـــستقبح بروزهـــا وظهورهـــا فـــإذا خرجـــت أمعـــن :(فـــوري شـــارحا احلـــديثاملبـــارك 

، وقـال ابـن )٢()النظر إليها ليغويها بغريها ويغوي غريها �ـا ليوقعهمـا أو أحـدمها يف الفتنـة

وحيتمــل أن يــراد بــه شــيطان اإلنــس وهــو الفاســق :(األمــري الــصنعاين معلقــا علــى احلــديث
 إليهــا فأغواهــا وغــوى، فمــا دامــت يف خــدرها ال يطمــع فإنــه إذا رآهــا بــارزة طمــح بنظــره

الــشيطان فيهــا ويف إغــواء النــاس �ــا فــإذا خرجــت طمــع وأطمــع أل�ــا مــن حبائلــه، وهــو 

، وإذا كانت أم املؤمنني عائـشة رضـي اهللا عنهـا قـد أعملـت )٣()حث للنساء لزوم البيوت
علــى عهــد رســول اهللا ســد الــذرائع يف وقتهــا عنــدما رأت إحــداث النــساء ألشــياء مل تكــن 

لــو أدرك رســول اهللا مــا أحــدث النــساء ملــنعهن املــساجد، :(صـلى اهللا عليــه وســلم، فقالــت

سـد ، فكيـف لـو رأت مـا حنـن عليـه اليـوم مـن فـنت ومفا)٤()كما منعت نساء بين إسـرائيل
ال تعـــد وال حتـــصى ال رغـــم أن حـــديثها رضـــي اهللا عنهـــا يف ســـياق احلـــديث عـــن اخلـــروج 

                                                           

ْحممـــد بـــن عيـــسى بـــن ســـورة بـــن موســـى بـــن الـــضحاك،   :        ، املؤلـــف )   ٤٦٧  /  ٢ (           ســـنن الرتمـــذي   ) ١ ( َ                                       ْ َ
  :                  بــريوت، ســنة النــشر–                 دار الغــرب اإلســالمي   :                        بــشار عــواد معــروف، الناشــر  :             الرتمــذي، احملقــق

  .   م    ١٩٩٨

                              أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد   :        ، املؤلف )   ٢٨٣  /  ٤ (                          ة األحوذي بشرح جامع الرتمذي   حتف  ) ٢ (
  .      بريوت–                  دار الكتب العلمية   :                          الرحيم املباركفورى، الناشر

                            حممــد بــن إمساعيــل بــن صــالح بــن حممــد   :        ، املؤلــف )   ٤٧٤  /   ١٠ (                        التنــوير شــرح اجلــامع الــصغري   ) ٣ (
َّحممد إسحاق حممـد إبـراهيم، الناشـر  .  د  :   قق                                  احلسين، الصنعاين املعروف بابن األمري، احمل َّ                             َّ       مكتبـة   : َّ

    م    ٢٠١١  -     هـ     ١٤٣٢      األوىل،   :                          دار السالم، الرياض، الطبعة

  ا .   ١٤٤                                   باب منع نساء بين إسرائيل املسجد، رقم   )    ٣٢٩  /  ١ (          صحيح مسلم  )٤ (
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للــصالة بالــضوابط الــشرعية مــن تباعــد صــفوف الرجــال عــن النــساء، وعــدم الفــتح علــى 
ـــــالكالم، وثبـــــات الـــــصحابة يف أمـــــاكنهن حـــــىت تنـــــصرف النـــــساء إىل بيـــــوتتهن،  اإلمـــــام ب

د ال اخلـروج لألعمـال يف أوسـاط الرجـال، فكالمها عن خروج النساء للـصالة يف املـساج

وهـــذا األمـــر هـــو مـــا فهمـــه العلمـــاء عنـــد ربطهـــم احلكـــم بالعلـــة يف جـــواز شـــهود النـــساء 
وال بــــأس عنــــد مجهــــور العلمــــاء (للــــصلوات يف املــــسجد مــــن عدمــــه، قــــال ابــــن عبــــد الــــرب 

 مبـــشاهدة املتجـــاالت مـــن النـــساء ومـــن ال خيـــشى علـــيهن وال مـــنهن الفتنـــة واالفتتـــان بـــني

  )١()الصلوات وأما الشواب فمكروه ذلك هلن
لــو أدرك رســول اهللا مــا أحــدث :( وأمــا حــديث عائــشة رضــي اهللا عنهــا:(قــال ابــن بطــال

،  ففيـه دليـل ال ينبغـى للنـساء أن )النساء ملنعهن املساجد، كما منعت نساء بين إسرائيل

علـــــى وهـــــذا عنـــــد مالـــــك حممـــــول . خيـــــرجن إىل املـــــساجد إذا حـــــدث ىف النـــــاس الفـــــساد
وللمتجالـــة أن ختـــرج إىل املـــسجد وال تكثـــر الـــرتداد، : العجـــائز، وروى عنـــه أشـــهب قـــال

أكـــره : وقـــال أبـــو حنيفـــة. وللـــشابة أن ختـــرج إليـــه املـــرة بعـــد املـــرة، وختـــرج ىف جنـــائز أهلهـــا

للنــساء شــهود اجلمعــة، والــصالة املكتوبــة، وأرخــص للعجــوز أن تــشهد العــشاء والفجــر، 
ال بـــأس أن ختـــرج العجـــوز ىف الـــصلوات كلهـــا :  أبـــو يوســـفوقـــال. وأمـــا غـــري ذلـــك فـــال

ليس للمـرأة خـري مـن بيتهـا، وإن كانـت عجـوزا، وقـال ابـن : وأكرهه للشابة، وقال الثورى

املــــرأة عــــورة وأقــــرب مــــا تكــــون إىل اهللا ىف قعــــر بيتهــــا، فــــإذا خرجــــت استــــشرفها : مــــسعود
  . )٢(الشيطان

تطرق لعرض األسرة املـسلمة، ال سـيما يف لقد سدت الشريعة كل ذرائع الفساد اليت قد ت

جانـــب املـــرأة، فأحاطـــت املـــرأة مبجموعـــة مـــن األحكـــام الـــشرعية، ومنهـــا أ�ـــا مل تكلفهـــا 
بالنفقــة علــى نفــسها وعلــى أوالدهــا الــيت تــستدعي خروجهــا مــن منزهلــا للعمــل ونزوهلــا إىل 

 مفاسـد أثبتتهـا ميدان الرجـال وخمـالطتهم حبثـا عـن لقمـة العـيش ملـا يف خمالطـة الرجـال مـن

احلــوادث والوقــائع؛ ولــذا اتفــق الفقهــاء علــى أن نفقــة الزوجــة واجبــة، ســواء أكــان الــزوج 
موســرا أم معــسرا، فــإن كــان الــزوج حاضــرا، ولــه مــال، أنفــق مــن مالــه جــربا عنــه، وإن كــان 

معسرا فـإن أئمـة احلنفيـة يـرون أن القاضـي يفـرض هلـا النفقـة، مث يأمرهـا باالسـتدانة عليـه، 

مل جتد من تستدين منه أوجب القاضي نفقتها على من جتب عليه مـن أقار�ـا لـو مل فإن 

                                                           

   ).   ٣٩٥  /   ٢٣ (                                     التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد   ) ١ (

  )   ٤٧٠  /  ٢ (  ل                         شرح صحيح البخارى البن بطا  ) ٢ (
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تكــن متزوجــة، أمــا إن كــان غائبــا ولــيس لــه مــال حاضــر، فإنــه ال تفــرض هلــا نفقــة عليــه، 
  .خالفا لزفر، وقوله هو املفىت به عند احلنفية

وترجع عليه مبا وذهب احلنابلة إىل أن هلا االستدانة، هلا وألوالدها ولو بغري إذن، 

      )١(استدانت
فـــإن اضـــطرت املـــرأة للخـــروج، فقـــد أحاطتهـــا الـــشريعة مبجموعـــة مـــن األحكـــام الـــيت متثـــل 

ْ قـل : سياجا منيعا من ذرائع الفساد  فمنعت من إيذائها ولو مبجرد النظـرة فقـال تعـاىل ُ
ــــروجهم  ــــصارهم وحيفظــــوا فـ ْللمــــؤمنني يـغــــضوا مــــن أب ُْ ََ ْ َُ ُ ُ َ َْ َ ُ

ِ ِِ َْ
ِ ِ ُِّ ُ َ ْ ــــك أزكــــى هلــــم إن الْ َّذل ِ ْ َُ َْ َ َ

ــــري مبــــا َِ َِلــــه خب ٌ
ِ َ َ َّ

ْيص َنـعونَ ُ َ )٢( ومنعت األيدي أن متتد إليها ولو مبجرد املالمـسة، فقـال ،): ألن يطعـن

، وحـرم عليهــا )٣() يف رأس رجـل مبخـيط مـن حديــد خـري لـه مــن أن ميـس امـرأة ال حتــل لـه

ْإذا سـألتموهن متاعـا فاسـألوهن مـن َ و: اختالطها بغـري حمارمهـا مـن الرجـال فقـال تعـاىل َ
ِ َّ ً َُّ َُ َْ َ َ ُُ ْ َ َ ِ

َّوراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقـلو�ن  ِ ِِ ُ ُُ َ ََْ ُْ ُِ ُِ ِ
ُ َ ْ َ َ ٍ

َ
ِ )وأمـرهن )٤ ، بعـدم االخـتالط بالرجـال 

: ًولــو أثنــاء املــشي يف الطرقــات حفاظــا علــيهن مــن اإليــذاء فعــن أيب أســيد األنــصاري 

و خـــارج مـــن املـــسجد فـــاختلط الرجـــال مـــع النـــساء يف  يقـــول وهـــأنـــه مســـع رســـول اهللا 
أي لـيس لكـن (استأخرن فإنـه لـيس لكـن أن حتققـن :( للنساءالطريق فقال رسول اهللا 

فكانت املرأة تلتصق باجلـدار حـىت إن ) الطريق عليكن حبافات الطريق) أن تسرن وسطها

لوس بعــد الــصالة يف ، وكــان يــأمر الــصحابة بــاجل)٥(ثو�ــا ليتعلــق باجلــدار مــن لــصوقها بــه 
املـــسجد حـــىت تنـــصرف النـــساء إىل بيـــو�ن، كمـــا أمـــر املـــوىل جـــل وعـــال املـــرأة باحلجـــاب 

ُ ذلك أدىن أن يـعـرفن فـال يــؤذين وكـان اللـه : الشرعي الساتر وعلل ذلك بقوله سبحانه َّ َ ََ َ َْ َ َْ َُ َُ َْ ْ ْ َ ََ ْ
ِ

ًغفورا رحيما  ِ
َ ً ُ َ )ق علـى إيـذائهن، وهكـذا ، أي يعرفن بأ�ن عفيفات فـال يتجـرأ الفـسا)٦

                                                           

          الكويــــــت، –                               ، وزارة األوقــــــاف والــــــشئون اإلســــــالمية  )   ٢٦٤  /  ٣ (                         املوســــــوعة الفقهيــــــة الكويتيــــــة   ) ١ (
  )    هـ    ١٤٢٧  -      ١٤٠٤   من   :(      الطبعة

     .     ٣٠  :                سورة النور اآلية  ) ٢ (

     ٤٤٧    /  ١                                 ، وحــــسنه األلبــــاين يف السلــــسلة الــــصحيحة  )   ٢١١  /   ٢٠ (                   املعجــــم الكبــــري للطــــرباين   ) ٣ (
       ).       ٢٢٦  :(        حديث رقم

       .       ٥٣  :              ة األحزاب اآلية   سور  ) ٤ (

         ).          ٥٢٧٢  :(          حديث رقم   ٧٩٠    /  ٢         أبو داود   ) ٥ (

         .         ٥٩  :                 سورة األحزاب اآلية  ) ٦ (



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٤١
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جنــد حــرص الــشريعة علــى إبعــاد املــرأة عــن جتمعــات الرجــال مــن غــري حمارمهــا ســدا لذريعــة 
  . الفساد وحفاظا على العرض وصيانة هلا مما يشينها

وأمـــا نـــسبة حـــدوث هـــذه املفاســـد فلـــيس علـــى وجـــه النـــدرة حبيـــث ال يبـــىن عليهـــا حكـــم 
 تعــــاين منهـــا العــــامالت يف وســــط شـــرعي، والواقــــع شـــاهد علــــى ذلــــك، فالـــشكاوى الــــيت

ًالرجال كثرية، ولن نذهب بعيـدا إىل دولـة غربيـة بـل سـنأخذ إحـصائية مـن مجهوريـة مـصر 
مــــن الفتيــــات العــــامالت يتعرضــــن %) ٦٧(؛ حيــــث أفــــادت دراســــة ميدانيــــة مــــصرية أن 

  . )١(للعنف يف أماكن عملهن من قبل الرجال
ًويأخذ العنف في مجال العمل طابعا جنسيا ويت   : راوح ما بينً

  %). ٣٠(املعاكسة بالكالم أو باأللفاظ ذات املعاين اجلنسية  - ١
 %). ١٧(التحرش اجلنسي باللمس  - ٢
 %). ٢٠(الغزل غري املقبول  - ٣

إن خمالطــة النــساء للرجــال يف املكاتــب والوظــائف وغــشيان جتمعــا�م ومنتــديا�م مــدعاة 
  . لثوران الشهوات وفساد األخالق وتدمري ا�تمع

ًمبينــا آثــار اخــتالط املــرأة مــع " انطــون نيميلــوف " عــامل الطبيعــي الكبــري الــسوفييت يقــول ال
ـــة املـــرأة ـــه بيولوجي ـــع العمـــال قـــد : " الرجـــال يف أعمـــاهلم ومكـــاتبهم، يف كتاب احلـــق أن مجي

بدت فيهم أعراض الفوضى اجلنسية، وهذه حالة خطرية �دد النظام االشـرتاكي بالـدمار 
كـن مـن الطـرق ؛ ألن احملاربـة يف هـذه اجلهـة ذات مــشاكل ُفيجـب أن حتـارب بكـل مـا أم

وصعوبات، ويل أن أدلكم على آالف من األحداث يعلم منهـا أن اإلباحيـة اجلنـسية قـد 
  .         )٢(... " سرت عدواها ال يف العمال األغرار فحسب، بل ويف األفراد املثقفني

مـــن مــــشاكل : " م٢٠٠٠ كمـــا تقـــول الربيطانيــــة راشـــيل بريتــــشرد يف نـــدوة عقـــدت عــــام
االخــتالط مــع الرجــال أ�ــا ختــاطر بنفــسها يف الوقــوع بعالقــات حمرمــة معهــم، وطبيعــي أن 

  .)٣(" يؤدي هذا االختالط إىل الطالق فتخسر زوجها وأطفاهلا 
  ًعمــل النــساء جبانــب الرجــال خطــر جــدا وهــو لــيس بنــاجح : " كمــا تقــول آشــلي دانيــيت

  . )٤(" ًمتاما 

                                                           

       http://www.diwanalarab.com/spip.php?article١١٣٤      موقع     )  ١ (

   .    ١٥٨        ين عرت ص                       ماذا عن املرأة لنور الد  ) ٢ (

    ).    ١٥٠ (                 جملة البيان العدد   ) ٣ (

   .             املصدر السابق  ) ٤ (
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ـــه العـــامالت خـــارج بيـــو�ن يف أوســـاط الرجـــال، وهـــذه هـــي نتـــائج إن هـــذا هـــو مـــا تعا ني
املــرأة عــورة إذا خرجــت استــشرفها الــشيطان :(االخــتالط، وهــل عرفنــا ملــاذا قــال النــيب 

   ).١() وأ�ا ال تكون أقرب إىل اهللا منها يف قعر دارها

استثناء للحاجـة وملاذا جعلت الشريعة األصل يف املرأة القرار يف املنزل، واخلروج منه يظل 
  .والضرورة اليت تقدر بقدرها

وملــاذا كفــى اهللا تعــاىل املــرأة مؤونــة النفقــة، وملــاذا أمــر اهللا النــساء باالحتجــاب عــن الرجــال 

ْ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن مـن وراء حجـاب ذلكـم : وعدم خمالطتهم فقال تعاىل ُ َِ ٍَ
َ ْ َ

ِ ِِ
ََ ُ ََّ ً َُّ َُ َْ َ َ ُْ َ

ِ

ْأطهــر لقلــوبكم ُ ِ ُُِ ُ َ ْ َّ وقـلــو�ن َ ِِ ُُ َ) كــل ذلــك ســدا لــذرائع الفــساد، ومحايــة للمــرأة وا�تمــع )٢ ،

  .منه

                                                           

   ).    ١١٧٣  :(          حديث رقم   ٤٧٦    /  ٣           سنن الرتمذي   ) ١ (

   .   ٥٣  :                 سورة األحزاب اآلية  ) ٢ (
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 املرأة عمل ضبط يف وأثرها الذرائع سد قاعدة: الثامن املبحث

  :اجلرمية من األسرة حلماية

لقـــد حرصـــت الــــشريعة علـــى ســـد كــــل ذرائـــع الفـــساد الــــيت ميكـــن أن تـــؤدي إىل إحنــــراف 

ــــة شــــئون بيتهــــا وأوالدهــــا األطفــــال يف األســــرة فجعلــــت املــــ سؤولية األوىل لــــألم هــــو رعاي
وفرغتهـــا مـــن كثـــري مـــن األعمـــال والواجبـــات فأســـقطت عنهـــا اجلمعـــة واجلماعـــة، وعلـــل 

الفقهاء ذلك انـشغال ذمتهـا بواجبـات عينيـة أخـرى منهـا تعلـق ذمتهـا برعايـة األوالد، ومل 

ل املـرأة بالعمـل عـن طفلهـا ندرك سر ذلك التشريع اإلهلي إال اليوم ملا ظهر من أن إنشغا
ُوبعدها عنه لـه مفاسـد وآثـار سـلبية علـى نفـسية الطفـل ؛ فبعـد األم عـن أوالدهـا لفـرتات  ُ

 كمـا –طويلة سبب يف اجلفاف العاطفي و عدم الشعور باحلنان عنـد كثـري مـن األطفـال 

 ممـــا يولـــد احنرافـــا يف شخـــصية الطفـــل ونـــشوء اجتاهـــات -أثبتــت ذلـــك التجـــارب احلديثـــة 
ـــذرائع الفـــساد احلاصـــلة علـــى الطفـــل محلـــت عد ّائيـــة يف نفوســـهم حنـــو ا�تمـــع، و ســـدا ل

الشريعة األم مسؤولية املنزل وجعلته األول يف حيا�ا وما سواه من األعمـال اسـتثناء حـىت 

تكون قريبة من أوالدها، وحرصت الشريعة املطهرة كـل احلـرص علـى أن تكـون األم قريبـة 
 حالة طـالق، فجعلـت الـشريعة احلـضانة للطفـل مـن حقهـا من طفلها حىت ولو كانت يف

ٍوغلبـــت حقهـــا علـــى حـــق األب، وأوجبـــت هلـــا الـــشريعة النفقـــة أجـــرة وبـــدل تفـــرغ، قـــال  َ ً
َّفــــإن أرضــــعن لكــــم فــــآتوهن أجــــورهن:(تعــــاىل َُّ َُ ُ ُ َُ َ َْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ، وحكــــم النــــيب صــــلى اهللا عليــــه وســــلم )١()ِ

يـا : امـرأة قالـت« اهللا بـن عمـرو أن بأحقيتها يف حضانة طفلها، كما روى ذلك عن عبـد

رســول اهللا، إن ابــين هــذا كــان بطــين لــه وعــاء، وثــديي لــه ســقاء، وحجــري لــه حــواء، وإن 

أنــت : - صــلى اهللا عليــه وســلم -أبــاه طلقــين وأراد أن ينزعــه مــين، فقــال هلــا رســول اهللا 
مل ، فاحلــديث دليــل علــى أن األم أحــق حبــضانة ولــدها مــا )٢(»أحــق بــه، مــا مل تنكحــي

ــــاس  ــــنكح وهــــو إمجــــاع، وقــــال ابــــن عب  معلــــال  أحقيتهــــا وقر�ــــا –رضــــي اهللا عنهمــــا –ت

ـــار لنفـــسه:(منـــه ـــة . رحيهـــا وفراشـــها وحرهـــا خـــري لـــه منـــك حـــىت يـــشب وخيت وقـــال يف رواي

                                                           

   ). ٦ (                سورة الطالق، آية   ) ١ (

   ).   ٣١١  /   ١١ (         مسند أمحد    )  ٢ (
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األم أعطــــف وألطــــف وأرحــــم وأحــــىن وأخــــرب وأرأف، هــــي أحــــق بولــــدها مــــا مل : الثــــوري
  .)١(تتزوج

األمهات العامالت ال ميكن أن تقوم مقام األم بأي ولذا فاحلضانات اليت تعتمد عليها 

بشكل كان، ويؤيد هذا ما أثبتته البحوث التحليلية اليت أجريت على نطاق واسع من 
ًأن األطفال الصغار الذين يربون يف مؤسسات خاصة بعيدا عن رعاية األم ينشأون وقد 

لشخصية واخللق وعدم ترسخت يف نفوسهم اجتاهات عدائية حنو ا�تمع واحنرافات يف ا

  . الثقة باآلخرين مما يصعب عالجه وإصالحه
  ًاالختــصاصي يف علــم األجنــاس البــشرية، مبينــا آثــار إبعــاد األم " اشــلي مونتــاغو " يقــول 

فـــــاإلجرام والعنـــــف العـــــصيب والتعقيـــــد النفـــــسي والتـــــصرفات االجتماعيـــــة : " عـــــن طفلهـــــا

ًا مجيعــا باحلرمــان الــذي يكــون قــد الــشاذة، وغريهــا مــن اضــطرابات الــسلوك ميكــن تفــسريه
ًأرين جمرمـا عريقـا أو : " ، مث يقـول بعـد ذلـك"عاناه الشخص وهـو صـغري يف فـرتة طفولتـه  ً

ًسن أو مريـــضا نفـــسيا أو خملًجاحنـــا حـــديث الـــ ًال مباليـــا، وســـيكون بوســـعي دائمـــا أن ًوقـــا ً ً
درار احلــب أقــدم إليــك الربهــان علــى أنــه يف أعماقــه الــسحيقة يبــذل قــصارى جهــده الســت

  . )٢(" واحلنان اللذين حرم منهما يف طفولته 

ولتاليف هذه األخطار واألضرار اليت تصيب الطفل، وتـصيب ا�تمـع البـد أن تتفـرغ األم 

ملهمتهـا األصــلية الــيت أرادهـا اهللا منهــا ؛ لكــي حيظـى الرضــيع والطفــل الناشـئ بــصلة متينــة 
  .بأمه تتسم باحلرارة واملالزمة واالستمرار

                                                           

ّ            ّســـعيد الالعــــي،                احلـــسني بــــن حممـــد بـــن   :        ، املؤلـــف )   ٣٣٥  /  ٨ (                            البـــدر التمـــام شـــرح بلــــوغ املـــرام   ) ١ (
ِاملعروف باملغريب، احملقق

َ
                   ِ

َ
  .     األوىل   :                دار هجر، الطبعة  :                            علي بن عبد اهللا الزبن، الناشر  : 

    .     ٣٠٤                                 ، واملدخل إىل علم النفس ركس نايت ص    ٥٨٥          أمحد عزت ص   /                  أصول علم النفس د   ) ٢ (
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 املرأة عمل ضبط يف وأثرها الذرائع سد قاعدة: التاسع بحثامل

  :التفكك من األسرة حلماية

إن إشــغال املــرأة بغــري بيتهــا وجعلــه اســتثناء يف حيا�ــا، وإضــافة  أعبــاء جديــدة عليهــا 

ســبب رئيــسي يف مــشاكل األســر وتفككهــا حرصــت الــشريعة علــى ســده ومنــع أســبابه، 
لــذي تعــاين منــه اليــوم ا�تمعــات املعاصــرة وأصــبحت هــذا التفكــك واال�يــار هــو األمــر ا

ـــار األســـري اليـــوم بعـــد أن عرفـــت أن العنـــصر الرئيـــسي  تلهـــث وراء حلـــول ملعاجلـــة اال�ي

واملــؤثر يف احلفــاظ علــى األســرة أو ا�يارهــا هــي املــرأة، وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن مــن 
هـا بـشئونه، واهتمامهـا أسباب متاسك األسر وترابطها هو تفـرغ املـرأة لبيتهـا وحـسن قيام

وتفقــدها ألمــور زوجهــا وأوالدهــا، وحــسن تبعلهــا لــه، وطلبهــا ملرضــاته، واتباعهــا ملوافقتــه 

جيعلها تنال ثـواب اجلماعـة يف املـسجد وإن مل حتـضرها وثـواب اجلهـاد يف سـبيل اهللا وإن 
بعـد  ألمسـاء بنـت يزيـد األنـصارية ـ رضـي اهللا عنهـا ـ مل تـشارك فيـه ؛ ولـذا قـال النـيب 

ِانــصريف يــا أمســاء واعلمــي مــن :(ًأن ســألته عــن اخلــري الــذي ينــال الرجــال، فأجا�ــا قــائال

وراءك مـــن النـــساء أن حـــسن تبعـــل أحـــداكن لزوجهـــا وطلبهـــا ملرضـــاته واتباعهـــا ملوافقتـــه 
ً، فلــم يبخـسها اإلســالم شـيئا مـن أعماهلــا، بـل وجعــل )١() يعـدل كـل مــا ذكـرت للرجـال

فــانظري أيــن أنــت منــه :(ًجهــا بابــا مــن أبــواب اجلنــة، قــال  إرضــاء الزوجــة لزوالنــيب 

  .)٢() فإمنا هو جنتك ونارك
ٍوتأمــل كيــف ســيكون جــو األســرة يف ظــل زوجــة ذات اســتقبال حــسن وابتــسامة حانيــة،  ٍ

ُوبيــت مرتــب، وطعــام جــاهز ومعــد، وأطفــال يف غايــة النظافــة تتعهــدهم برعايتهــا وتــذاكر 
  . ء الزوج وتتعهد سلوكهم وأخالقهمهلم دروسهم وحتل مشاكلهم قبل جمي

ُإن جوا أسريا وبيتا مثـل هـذا حـري بـأن ينـسي الـزوج العائـد مـن العمـل ومـن الـسعي وراء  ٌ ً ً ً
ًالرزق احلالل متاعبه وميسح آالمه، ويزيده تعلقا �ذه الزوجة وحبا وإكراما وتقديرا هلا ً ً ً .  

ـــدة مـــن العمـــل ويف الـــصورة املقابلـــة تأمـــل معـــي حـــال املـــرأة والزوجـــة واأل م واملوظفـــة العائ
خارج بيتها مرهقة مكـدودة حتـس بتـشتت كبـري، وعجـز عـن التوفيـق بـني البيـت والعمـل، 

                                                           

    .     ٤٢١    /  ٦                البيهقي يف الشعب   ) ١ (

     ).     ١٩٠٢٥  :(          حديث رقم   ٣٤١    /  ٤               مسند اإلمام أمحد   ) ٢ (
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ًذات جهد مبعثر متنـاثر وجتـد زوجهـا راجعـا مـن عملـه يف نفـس وضـعها مـشحونا بـالتوتر  ً
ًوالضيق مرهقا متعبا يف حاجة ماسـة ملـن خيفـف آالمـه ويزيـل تـوتره ويعطيـه تأييـد وجـدا ين ً

  . وعاطفي أمام ضغوط العمل

فال جيـد يف بيتـه إال زوجـة منهكـة شـاكية باكيـة متـضجرة تـرد عليـه الكلمـة بـأربع كلمـات 
  . تنتظر قدومه حلل مشاكل أوالده، وتنتظر عودته من املطعم بأطباق السفري

ويف ظل جو أسري كهذا هل سيستمر ترابط األسرة على العكس سـتتولد قناعـات لـدى 

 بعد يوم بضرورة البحث عن زوجة أخرى تقوم بـشئونه وترعـى أطفالـه وختفـف ًالزوج يوما
واملرأة راعية يف بيت زوجها ومـسئولة عـن :(متاعبه وآالمه، مسؤوليتها األوىل كما قال 

  . )١() رعيتها

إن إشغال املرأة بغري بيتها وإضافة  أعباء جديدة عليهـا سـبب رئيـسي يف مـشاكل األسـر 
ر الذي تعاين منه اليـوم ا�تمعـات الغربيـة وتـسوقه اإلحـصائيات اليـوم وتفككها وهو األم

األملانيــة أن ثلثــي الراغبــات يف الطــالق يف فرنــسا مــن النــساء " شــترين " فقــد نــشرت جملــة 

  . ًالاليت ميارسن عمال خارج املنزل
أمـــا عـــن وضـــع أزواج النـــساء العـــامالت فهـــي ": " روبـــني ربيـــد " كمـــا تقـــول الربيطانيـــة 

خرى ال ختلو من خلـل، فكثـري مـن هـؤالء األزواج قـد يعـاين مـن إمهـال وتقـصري زوجتـه األ

ًجتاهــه خــصوصا مــن الناحيــة العاطفيــة ممــا قــد يــؤدي بــه إىل العــزوف عنهــا والبحــث عــن 
امـــرأة أخـــرى، فينتهـــي األمـــر بـــالطالق وتفـــسخ العائلـــة، ولـــذا فاحملـــصلة الكليـــة ملثـــل هـــذه 

  ". ا مل تؤد إىل السعادة الدعوات التحررية وبشكل عام أ�

، كمــا أســلمت قبلهـــا )٢(" نبيلــة عبــد اهللا " وقــد أســلمت هــذه الربيطانيــة وأصــبح أمسهـــا 
ـــذي أعطـــى املـــرأة حقهـــا  ـــدين العظـــيم ال ـــأثرات بتعـــاليم هـــذا ال نـــساء غربيـــات كثـــريات مت

  .وأعالها يف منزلة رفيعة

ه آثــار ومفاســد علــى تــرابط إن مفاســد إشــغال املــرأة عــن واجبا�ــا البيتيــة وصــرفها عنهــا لــ
األســرة ومتاســكها، وذرائعــه إىل تلــك املفاســد غالبــة ومل تعــد نــادرة أو شــاذة، فقــد تعالــت 

األصــوات اليـــوم فيمـــا يـــسمى بـــدول العــامل املتحـــضر  إىل املنـــاداة بعـــودة املـــرأة إىل املنـــزل، 

حلــــزب ودفــــع ا) عــــودة املــــرأة للمنــــزل(ففرنــــسا اليــــوم ملــــا يــــسمى بــــاالنقالب االجتمــــاعي 

                                                           

     ).     ٨٥٣  :(                                   ، باب اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم   ٣٠٤    /  ١              أخرجه البخاري   ) ١ (

    .    ٨٠  ص   )    ١٥٠ (                 جملة البيان العدد   ) ٢ (
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الدميقراطي اللربايل احلاكم يف اليابان وتعديل بعض مواد الدستور الياباين من أجل إتاحـة 
الفرصــة للمـــرأة للعـــودة والقـــرار يف املنـــزل، وصـــرح كثـــري مـــن عقـــالء الغـــرب خبطـــورة صـــرف 

الـذي يعتـرب أحـد أركـان " سـامو مسـايلس " املرأة عن فطر�ا حيث يقـول العـامل اإلجنليـزي 

إن النظام الذي يقضي بتشغيل املرأة يف املعامل مهما تنشأ عنه مـن : " ليزيةالنهضة اإلجن
ّالثروة للبالد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء احلياة املنزلية ألنه هاجم هيكل املنـزل وقـوض 

" كمـــا صـــرح الـــرئيس الـــسوفييت الـــسابق . )١(" أركـــان األســـرة ومـــزق الـــروابط االجتماعيـــة 

ً لقد اكتشفنا أن كثريا من مـشاكلنا يف سـلوك األطفـال والـشباب : "ًقائال" جورباتشوف 
ويف معنوياتنــا وثقافتنــا وإنتاجنــا، تعــود مجيعــا إىل تــدهور العالقــات األســرية، وهــذه نتيجــة 

 كمـا ذكـرت الـدكتورة ).٢(" ًلرغبتنا امللحة واملسوغة سياسيا بـضرورة مـساواة الرجـل بـاملرأة 

إن ســــبب : " اج املــــرأة عــــن وظيفتهــــا وفطر�ــــا، فقالــــتمثــــار ونتــــائج إخــــر" إيــــدا أولــــني " 
األزمـــات العائليـــة يف أمريكـــا، وســـر كثـــرة اجلـــرائم يف ا�تمـــع هـــو أن الزوجـــة تركـــت بيتهـــا 

تتضاعف دخل األسرة، فزاد الدخل واخنفض مستوى األخـالق، إن التجـارب أثبتـت أن 

 اجليــل اجلديــد مــن التــدهور عــودة املــرأة إىل احلــرمي ـ البيــت ـ هــو الطريقــة الوحيــدة إلنقــاذ
  .)٣(" الذي يسري فيه 

إن قرار املرأة يف بيتها وسكو�ا فيه هو نداء الفطرة اليوم يف أوروبا حيـث ورد يف اسـتبيان 

الفرنـسية أجـري علـى مليـوين ونـصف فتـاة فرنـسية كانـت نـسبة " مـاري كـري " نشرته جملة 
ر الـــــدائم يف العمـــــل ولعـــــدم مـــــنهن يـــــرغنب يف العـــــودة إىل البيـــــت لتجنـــــب التـــــوت%) ٩٠(

  .   )٤(استطاعتهن رؤية أزواجهن وأطفاهلن إال عند تناول طعام العشاء 

ـــيس تقييـــدا وال حبـــسا للمـــرأة بـــل هـــو يف مـــصلحتها فقـــد وجـــد يف االحتـــاد  ًوكـــل ذلـــك ل ً
  .  )٥(من املهدئات تصرف للنساء العامالت %) ٧٦(ًالسوفييت ـ سابقا ـ أن نسبة 

  م مـن خـالل سـؤال طرحتـه جريـدة٢٠٠٥ / ١٢ / ١٠ نـشر يف كما أفـاد تقريـر حـديث

  كيف ميكن تغيري ا�تمع حنو الوئـام؟ فكانـت إجابـة أكثـر مـن : الفرنسية" ليبرياسيون  " 

                                                           

   ).   ٢٠٦ (                 جملة البيان العدد   ) ١ (

     ).     ١٤٩ (                 جملة البيان العدد   ) ٢ (

   ).   ١٣٩ (                  جملة املستقبل العدد   ) ٣ (

     ).     ١٤٩ (                 جملة البيان العدد   ) ٤ (

     .               املصدر السابق  ) ٥ (
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من القارئات أن احلل يف العودة إىل البيت مقابل أن تدفع هلن الدولـة الفرنـسية %) ٣١(
  .   )١(" ن احلاجة املادية يساعدهن على بناء أسرة بعيدة ع) نفقة(شبه راتب 

بعــــد أن ســــئلت عــــن " فلــــورانس موريــــانيت " كمــــا أفــــادت اخلبــــرية االقتــــصادية الفرنــــسية 

:  "... الــسبب يف تزايــد عــدد الراغبــات يف العــودة إىل البيــت يف ا�تمــع الفرنــسي فقالــت
ت يف ًيف اعتقـادي املــرأة الــيت كـان عليهــا دائمــا أن تلعــب أكثـر مــن دور يف احليــاة، اضــطر

ًظــروف حياتيــة معينــة إىل التــضحية بأمومتهــا ممــا أثــر ســلبا علــى وضــعها اليــوم، مثــة نــساء 
ًاكتشفن أ�ن تقدمن يف السن وأ�ن مل حيققن شيئا كبريا علـى املـستوى الشخـصي ؛ أي  ً
لـــيس هلـــن أســـرة وال أطفـــال وهـــن الالئـــي يـــشعرن باخليبـــة أمـــام تراجـــع املـــستوى املعيـــشي 

   ).٢(... " ص العمل اجليدة بشكل خاصيشكل عام، وتراجع فر

املعـــروف دهـــشته مـــن عـــودة " شـــارل مـــوروا " كمـــا أبـــدى الكاتـــب والـــصحفي الفرنـــسي 
ال أخفــــي دهــــشيت مــــن عــــودة نــــسبة النــــساء : "... النــــساء الفرنــــسيات إىل البيــــت فقــــال

  ". الفرنسيات الراغبات يف العودة إىل البيت، هذا شيء جيب حتليله دون تأخر 

املــرأة األوروبيـــة ال شــك تعـــاين اليــوم مـــن مــشاكل مغـــايرة عمــا كانـــت : " ًائال وأضــاف قـــ
  .   )٣(" ًعليه قبل سنوات، ويصعب عليها أن تكون زوجة وعاملة وأما يف الوقت نفسه 

ولــذا فــإن إخــراج عمــل املــرأة إىل خــارج املنــزل وجعلــه هــو العمــل الرئيــسي والبيــت اســتثناء 

َ ســــبحانه وتعــــاىل هلــــن إن اشــــتغلن بــــه ضــــيعن مهمــــتهن ٍمنــــاف لفطــــر�ن الــــيت أرادهــــا اهللا
ووظيفــتهن األصــلية وانعكــس ذلــك علــى متاســك األســرة  وترابطهــا، وإن تومهــت النــساء 

بعــــض النجاحـــــات اآلنيـــــة فهــــي خـــــسائر كبـــــرية للمـــــرأة واألســــرة وا�تمـــــع ؛ ولـــــذا قالـــــت 

جنحــن يف مــن النــساء العــامالت يعــرتفن بــأ�ن %) ٤٤(إن : " الــصحفية ســتيفان تروكــي
يعـرتفن بـأن جنــاحهن كـان علــى %) ٣٢(أعمـاهلن علـى حــساب أبنـائهن وأسـرهن، بينمــا 

  . )٤(" حساب الزواج وتكوين األسرة 

ًوهــا هــي أكــرب جملــة نــسائية فرنــسية ألول مــرة يف تــاريخ فرنــسا تنــشر تقريــرا حبياديــة مطلقــة 
  ".  نريد أن نكون أمهات : " وكان بعنوان

                                                           

     ).      ١٦٨٠ (                جملة ا�تمع العدد   ) ١ (

    .              املصدر السابق  ) ٢ (

     .    م    ٢٠٠٥      ديسمرب   )     ١٦٨٠ (                جملة ا�تمع العدد   ) ٣ (

    .   م    ٢٠٠٥      سبتمرب   )     ١٦٨٠ (                جملة ا�تمع العدد   ) ٤ (
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بينمــا املــشاركات يف ســرد " بـاالنقالب الفكــري " هلــذا األمــر وتـسميه الــصحف الفرنــسية 
مسـت ذلـك برغبـة العـودة إىل البيـت ) RFI(اآلراء الذي قامت بـه إذاعـة فرنـسا الدوليـة 

ًإلحساسهن بالرغبة يف الدفء األسري الذي افتقدنه فعال 
)١(  .  

وقرن يف :(وهذا هو ما وصلوا إليه، إننا يكفينا قول اهللا تعاىل... هذا هو واقعهم
  .  )٣() واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها:( وقول النيب ،)٢() بيوتكن

فاألصــــل يف املـــــرأة القــــرار يف بيتهـــــا وال ختــــرج إال حلاجـــــة بالــــضوابط الـــــشرعية كالتـــــدريس 

والـــــتعلم يف مـــــدارس وكليـــــات البنـــــات وتعلـــــم وممارســـــة الطـــــب يف كليـــــات ومستـــــشفيات 
 اهللا، مــع التــوازن يف ذلــك فيظــل اخلــروج اســتثناء، وإال بــاهللا علــيكم النــساء، والــدعوة إىل

  .  قولوا لنا كيف نفهم اآلية، وهل نزلت للتطبيق والعمل أو �رد التالوة

ِفمـــا مـــن حكـــم شـــرعي إال ومـــن ورائـــه مـــصلحة شـــرعية لإلنـــسان يف احلـــال واملـــآل ســـواء 

ر املـآل، وإن كـان يظـن اإلنـسان باحلفاظ عليها من حيث الوجود أو بدرء املفاسد واعتبا

بتفكـريه ونظـره القاصـر أنــه تـضييق عليـه وتقييــد حلريتـه، بـل هــو سـعادته وأمانـه وطمأنينتــه 

  .وسالمته يف الدنيا واآلخرة

                                                           

    .              املصدر السابق  ) ١ (

   .   ٣٣  :                 سورة األحزاب اآلية  ) ٢ (

     ).     ٨٥٣  :(  قم                                 ، باب اجلمعة يف القرى واملدن، حديث ر   ٣٠٤    /  ١             صحيح البخاري   ) ٣ (
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   األمة حتاجتها أعمال يف الذرائع فتح: العاشر املبحث

  : مطلبان وفيها

  :الذرائع فتح حقیقة: األول المطلب

، ومعنــاه  فــتح الطــرق -رمحــه اهللا تعــاىل –د عنــد اإلمــام القــرايف فــتح الــذرائع مــصطلح ور
، وقــد اســتخدم مــصطلح الذريعــة  مبعــىن )١(والــسبل الــيت تــؤدي إىل حتقيــق املــصاحل واملنــافع

ُالوسيلة، فريى من خالل كالمه أن الذريعة املفضية إىل مفـسدة جيـب أن تـسد، والذريعـة 
ل وتتـوارد عليهـا األحكـام االتكليفيـة، وقـد املفضية إىل مصلحة راجحـة جيـب أن تفـتح، بـ

فلـيس كـل ذريعـة جيـب سـدها بـل الذريعـة كمـا جيـب سـدها جيـب فتحهـا :(أشار له بقولـه

، فهــو اســتخدمها علــى أصــل وضــعها الللغــوي، فالوســائل الــيت )٢()وتكــره وتنــدب وتبــاح

 عنهـا جيب فتحهـا هـي املعـرب عنهـا بفـتح الـذرائع،  والوسـائل الـيت جيـب سـدها هـي املعـرب
  .بسد الذارئع

  : وعینیة كفائیة أعمال إلى الذرائع فتح وجوب: الثاني المطلب

أمــا عالقــة عمــل املــرأة بقاعــدة فــتح الــذرائع، فتظهــر مــن خــالل وجــود بعــض الواجبــات 
والفــــروض العينيــــة والكفائيــــة الــــيت ال ميكــــن أن تــــسد إال بفــــتح ا�ــــال لعمــــل املــــرأة فيهــــا، 

ـــه، كقيامهـــا بتعلـــيم العلـــم الوا جـــب لنـــساء األمـــة الـــذي ال يـــتم تعبـــد اإلنـــسان لربـــه إال ب

كمعرفة فروض اإلميان، وفروض العبادات وحنوها، وهـذا يـشرتك فيـه الـذكر واألنثـى، قـال 
، وكـذلك الطـب النـسائي )٣("طلب العلم فريضة علـى كـل مـسلم: "صلى اهللا عليه وسلم

ات النـــــساء بـــــشكل عـــــام، يف التوليـــــد ومعاجلـــــة األمـــــراض النـــــسائية والعمـــــل يف مستـــــشفي

والتعلــيم يف مــدارس وجامعــات وكليــات البنــات ؛ حــىت جننــب مدارســنا وجامعاتنــا مفاســد 
االخــتالط بالرجــال، وذلــك ال يــتم إال بوجــود العنــصر النــسائي املؤهــل، مث تــصبح فرضــية 

                                                           

                مكتبـــة العبيكـــان،   :                         نـــور الـــدين اخلـــادمي، الناشـــر  :        ، املؤلـــف )  ٢٥  :  ص (                   علـــم املقاصـــد الـــشرعية  )١ (
  . م    ٢٠٠١  -  هـ    ١٤٢١     األوىل   :       الطبعة

                                            ، أبــو العبــاس شــهاب الــدين أمحــد بــن إدريــس املــالكي  )  ٤٢  /  ٢ (                           أنــوار الــربوق يف أنــواء الفــروق   ) ٢ (
  .                     بدون طبعة وبدون تاريخ  :                  عامل الكتب، الطبعة  :                      الشهري بالقرايف، الناشر

  -                         دار إحياء الكتب العربية   :                            حممد فؤاد عبد الباقي، الناشر  :       ، حتقيق )  ٨١  /  ١ (             سنن ابن ماجه   ) ٣ (
  .                    فيصل عيسى البايب احلليب
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بقية املعارف والعلوم عليهما حبسب وظيفة كل منهما ومسئوليته، ومـا زاد عـن ذلـك مـن 
ــــة أو العلــــوم  يكــــون مــــن النوافــــل، الــــيت جيــــب أن ال يــــزاحم �ــــا فــــرائض األعمــــال الدنيوي

  .)١(األخروية

إن مثل هذه األعمال جيب فتح الذرائع إليها، فيجب علـى جمموعـة مـن النـساء يف األمـة 
ســد هــذه الثغــرة، ألنــه مــا ال يــتم الواجــب إال بــه فهــو واجــب، فيجــب علــى األمــة إجيــاد 

لـسد حاجـة ا�تمـع، وهـذا ينـدرج حتـت الواجـب الكفـائي متخصصات يف هذه اجلوانب 

الـذي إذا قــام بـه الــبعض وسـدوا بــه احلاجـة ســقط عـن الكــل، مثلـه مثــل اجلهـاد يف ســبيل 
  .اهللا والوقوف أمام األعداء

وإذا حــصل الــنقص أمكــن لــويل األمــر يف الدولــة انتــداب جمموعــة مــن النــساء لــسد هــذه 

 .الثغرة، وهذا الواجب الشرعي 
فقــد ك أعمــال أخــرى ال تحتاجهــا األمــة ولكــن تحتــاج إليهــا األســرة للــضرورة، وهنــا

تكون األسرة فقرية وال عائل هلا بسبب مـوت عائلهـا أو مرضـه املقعـد ويف األسـرة أطفـال 

صــــغار ال يقــــوون علــــى الــــسعي لطلــــب الــــرزق فاألصــــل أن ينفــــق عليهــــا مــــن بيــــت مــــال 
رأة أن تعمــل إلعالــة نفــسها وأوالدهــا يف املــسلمني،  فــإن مل توجــد إعالــة مــن الدولــة فللمــ

العمــل الــذي يتناســب مــع فطر�ــا وااللتــزام بالــضوابط واآلداب الــشرعية مــن لبــاس شــرعي 

  وعــــــــــدم اخــــــــــتالط بالرجــــــــــال وغــــــــــري ذلـــــــــــك مــــــــــن اآلداب والــــــــــضوابط الــــــــــيت ســـــــــــتذكر 
ًالحقــا، وعلــى الدولـــة أن �ــيء هلــا اجلـــو والبيئــة الــيت يرتـــضيها اإلســالم إذا قامــت بعمـــل 

  .ئي حتتاجه األمة أو عرضت هلا ضرورة حلاجة خاصة كفا

ًإن عمــل املــرأة خــارج املنــزل ـ كمــا ذكرنــا ســابقا ـ يظــل اســتثناء وحاجــة وضــرورة تقــدر 
بقدرها، فإذا ما زالت تلك احلاجة وتلك الضرورة عادت املرأة إىل األصل وهـو القـرار يف 

  . بيتها

حيـــث تقـــول األملانيـــة ايفـــا هريمـــان يف يؤيـــد هـــذا األمـــر شـــهادة الواقـــع وشـــهادة الفطـــرة، 
إن العمــل الــوظيفي لــيس هــو مــصدر الــسعادة : " م٢٠٠٦كتــاب صــدر هلــا يف ديــسمرب 

ٍأو حتقيق الذات، وحىت الرجل البد أن يدرك أن العمل مـا هـو إال وسـيلة لتمويـل األسـرة 

: "  قالـت، مث"اليت توفر له السعادة وحتقق ذاته كزوج وأب وربان سـفينة يقودهـا باقتـدار 

                                                           

  .                     من وثيقة املرأة املسلمة  )  ٥ (                     مقتبسة من الفقرة رقم   ) ١ (
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لو دارت عقارب الزمن لبحثت عن رجل حقيقي يتحمـل مـسئولية العمـل خـارج البيـت، 
  .)١(" أما أنا فأريد أن يكون عندي مخسة أطفال أبقى معهم إىل النهاية يف البيت 

واخلالصــة إن ســد الــذرائع وفتحهــا فيمــا يتعلــق بالقــضايا املعاصــرة ومــستجدات األمــور ال 

ًب أن يكون موكوال لنظر العلماء ا�تهدين الربانيني سـدا وفتحـا سيما يف جانب املرأة جي ًً ّ
من خالل تقدير املـصلحة واملفـسدة، فـإذا اشـتمل الفعـل علـى عـارض فـساد منعـوه، وإذا 

  .َارتفع عارض الفساد أرجعوا الفعل إىل حكمه األصلي

  
  :المرأة لعمل الذرائع فتح عند الضوابط: الثالث المطلب

  .لحشمة والحجاب الشرعي الذي شروطه ـ االلتزام با١ 

ْ﴿ياأيـهـــا النـــيب قـــل ألزواجـــك وبـناتـــك ونـــساء المـــؤمنني يـــدنني علـــيهن مـــن : قـــال تعـــاىل ُ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ْ ََ َ َْ ْ َ َُ َ َ َْ ِ

َ َ
ِ

َْ ْ ُ ُّ ِ َّ ََ ُّ
ًجالبيبهن ذلك أدىن أن يـعرفن فال يـؤذين وكان الله غفورا رحيما﴾ َ ً

ِ ُ َ َ َُ َّ َ َ ََّ َ َْ ْ َُ ُ ََ ََ َْ ْ ْ َ ََ ْ
ِ ِ ِ ِ)٢(.  

  :  أمن الفتنة-٢

مــا تركــت بعــدي :(، وقــال )٣() املــرأة عــورة إذا خرجــت استــشرفها الــشيطان:(قــال 
  . )٤() فتنة هي أضر على الرجال من النساء

  : إذن الولي للمرأة بالعمل-٣

فيجــــب علــــى املــــرأة أن تــــستأذن أباهــــا أو زوجهــــا، أو مــــن يلــــي أمرهــــا يف العمــــل ؛ ألنــــه 
 يـستدعي التقـصري يف حـق الـزوج ؛ ولـذا أمـر الـشارع املـرأة يستلزم اخلروج من املنزل الذي

  .أال تصوم النافلة إال بإذنه، وال خترج للصالة يف املسجد حىت تستأذنه

  :  عدم االختالط بالرجال في المكاتب وأماكن العمل-٤
ــــذا قــــال تعــــاىل ٍ وإذا ســــألتموهن متاعــــا فاســــألوهن مــــن وراء حجــــاب: ول

َ ْ َ
ِ ِِ

ََ ُ ََّ ً َُّ َُ َْ َ َ ُْ َ َ ِ  )قــــال )٥ ،

ويف هـذا أدب لكـل ... أي مـن وراء سـرت بيـنكم وبيـنهن: " الـشوكاين ـ رمحـه اهللا تعـاىل ـ
                                                           

   .  م    ٢٠٠٧      يناير   )    ١٤١ (                 جملة املعرفة العدد   ) ١ (

  )  ٥٩ (  ة                 سورة األحزاب، اآلي  ) ٢ (

                                         أبــو بكــر حممــد بــن إســحاق بــن خزميــة النيــسابوري،   :        ، املؤلــف )   ٨١٣  /  ٢ (               صــحيح ابــن خزميــة    ) ٣ (
َّحققه وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه وقـدم لـه َ ََ ََ ّ َ ََ َّ ُ                                   َّ َ ََ ََ ّ َ ََ َّ       املكتـب   :                                 الـدكتور حممـد مـصطفى األعظمـي، الناشـر  : ُ

  .   م    ٢٠٠٣  -     هـ     ١٤٢٤         الثالثة،   :               اإلسالمي، الطبعة

  .    ٥٠٩٦                     ما يتقى من شر املرأة،       ، باب  ) ٨  /  ٧ (             صحيح البخاري   ) ٤ (

      .      ٥٣  :                 سورة األحزاب اآلية  ) ٥ (
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مـــؤمن وحتـــذير لـــه مـــن أن يثـــق بنفـــسه يف اخللـــوة مـــع مـــن ال حتـــل لـــه، واملكاملـــة مـــن دون 
   ).١(" حجاب ملن حترم عليه 

 أنـــه مســـع  وعـــن أيب أســـيد األنـــصاري ،)٢() إيـــاكم والـــدخول علـــى النـــساء:(وقـــال 
 وهــــو خــــارج مـــن املــــسجد فــــاختلط الرجــــال مـــع النــــساء يف الطريــــق فقــــال رســـول اهللا 

): الطريـــق، علـــيكن حبافـــات – أي تتوســـطن –اســـتأخرن فإنـــه لـــيس لكـــن أن حتققـــن 
  . )٣() الطريق، فكانت املرأة تلتصق باجلدار حىت إن ثو�ا ليتعلق باجلدار من لصوقها به

ل يف الــــصالة آخرهـــا، وشـــر صـــفوف النـــساء أوهلــــا  شـــر صـــفوف الرجـــاوجعـــل النـــيب 
والعكــس ؛ ملــا يف املباعــدة بــني الرجــال والنــساء ـ ولــو كــانوا يف عبــادة ـ مــن أمــن للفتنــة 

  .وصيانة للعرض
  : أال يكون الخروج إال لحاجة أو عبادة -٥

  : كالخروج لما يلي ،)٤() قد أذن لكن أن خترجن يف حاجتكن:(ولذا قال 
  . )٥() ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا:(قال  اخلروج للصالة -أ

ِ وللــــه علــــى النــــاس حــــج البـيــــت مــــن اســــتطاع إليــــه :  اخلــــروج للحــــج قــــال تعــــاىل-ب ِ ِ
ْ َِْ َ ََ ََ ْ ِ َ َ

ِ ْ ُّ ِ َّ ََِّ  
ًسبيال  ِ

َ )٦( .  
  . الدعوة إىل اهللا تعاىل والوعظ والتذكري يف أوساط النساء والتجمعات النسائية-ج
ــــيم-د ــــى املــــرأة يف أمــــور دينهــــا، أو الكفــــائي الع:  اخلــــروج للتعل ــــم الــــشرعي املتعــــني عل ل

ًتعلمـــا وتدريـــسا ووظيفـــة يف الكليـــات واملستـــشفيات النـــسائية البعيـــدة : كالطـــب النـــسائي ً
عـــن الرجـــال وبالقـــدر الـــذي حتتاجـــه األمـــة، وكـــذا التعلـــيم يف مـــدارس البنـــات واجلامعـــات 

 . والكليات النسائية وبقدر احلاجة
لـــــون رجـــــل بـــــامرأة إال كـــــان ال خي:(قـــــال : رجـــــال األجانـــــبعـــــدم اخللـــــوة بال - ٦

 ).٧() الشيطانثالثهما 
                                                           

                                          حممـــد بـــن علـــي بـــن حممـــد بـــن عبـــد اهللا الـــشوكاين اليمـــين   :        ، املؤلـــف )   ٣٤٣  /  ٤ (           فـــتح القـــدير    ). ١ (
  .    هـ    ١٤١٤  -     األوىل   :                     دمشق، بريوت، الطبعة-                             دار ابن كثري، دار الكلم الطيب   :       الناشر

   .     ٢١٧٢                                 اخللة باألجنبية والدخول عليها، رقم           ، باب حترمي  )    ١٧١١  /  ٤ (          صحيح مسلم   ) ٢ (

   ).    ٥٢٧٢  :(          حديث رقم   ٧٩٠    /  ٢            سنن أيب داود   ) ٣ (

    ).     ٤٥١٧  :(                                    ، باب خروج النساء إىل الرباز، حديث رقم    ١٨٠٠    /  ٤             صحيح البخاري   ) ٤ (

   ).   ٨٥٨  :(                                        ، باب هل على من يشهد اجلمعة غسل، حديث رقم   ٣٠٥    /  ١             صحيح البخاري   ) ٥ (

       .      ٧ ٩  :                   سورة آل عمران اآلية  ) ٦ (

   ).    ٢١٦٥  :(          حديث رقم   ٤٦٥    /  ٤           سنن الرتمذي   ) ٧ (
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أميـــا امـــرأة :(قـــال : ًأال متـــس طيبـــا أو مـــا فيـــه طيـــب مـــن دهـــان البـــشرة وغـــريه - ٧
أميــا :(، وقــال )١() اسـتعطرت فمــرت علـى قــوم ليجــدوا مـن رحيهــا فهــي زانيـة

 ).ًامرأة أصابت خبورا فال تشهد معنا العشاء اآلخرة

  شـــــــر نـــــــسائكم املتربجـــــــات املتخـــــــيالت وهـــــــن :(قـــــــال : ال تكـــــــون متزينـــــــةأ - ٨
 .)٢() املنافقات

َ الرجال قـوامون : قال تعاىل: أال تكون فيه للمرأة والية عامة على الرجال - ٩ ُ ََّ َ ُ ِّ
ِعلى النساء 

َ ِّ ََ )فاآلية صرحية يف تقرير قوامة الرجل على املرأة، والعمل بغري )٣ 
آلية، وهو ما ذهب إليه علماء األمة، قال ابن كثري ـ ذلك خمالفة ملا قررته ا

ِ قـوامون على النساء : رمحه اهللا تعاىل ـ
َ ِّ ََ َ ُ َّ َ )أي أمراء عليهن، وقال زيد بن )٤ 

ٌ وللرجال عليهن درجة : أسلم يف تفسري قول اهللا تعاىل َ ََ ََ َّ ِ ََْ
ِ ِّ ِ )اإلمارة :  أي)٥

 ).٦(والطاعة 

جهدها فيـضيع بيتهـا وأوالدهـا، وتقـصر وجتحـف يف أال يستغرق العمل وقتها و - ١٠

حــق زوجهــا، فاإلســالم يعطــي األولويــة يف حيــاة املــرأة للبيــت والــزوج واألوالد، 
قـال ابــن ).٧() واملــرأة راعيـة يف بيــت زوجهـا ومــسئولة عـن رعيتهــا:(ولـذا قـال 

 تــدبري أمــر البيــت واألوالد واخلــد: ورعايــة املــرأة: " حجــر ـ رمحــه اهللا تعــاىل ـ

 . )٨(" والنصيحة للزوج يف كل ذلك 

                                                           

         ).          ٥١٢٦  :(          حديث رقم   ١٥٣    /  ٨             سنن  النسائي   ) ١ (

  :                                   أمحـــد بـــن احلـــسني، أبـــو بكـــر البيهقـــي، احملقـــق  :        ، املؤلـــف )   ١٣١  /  ٧ (                    الـــسنن الكـــربى للبيهقـــي   ) ٢ (
   هـ     ١٤٢٤     لثة،     الثا  :                لبنات، الطبعة–                         دار الكتب العلمية، بريوت  :                           حممد عبد القادر عطا، الناشر

  .   م    ٢٠٠٣  -

   .   ٣٤  :                 سورة النساء اآلية  ) ٣ (

   .   ٣٤  :                 سورة النساء اآلية  ) ٤ (

   .    ٢٢٨  :                 سورة البقرة اآلية  ) ٥ (

                              حممــــــد بــــــن حممــــــد بــــــن حممــــــود، أبــــــو منــــــصور   :        ، املؤلــــــف )   ١٦٣  /  ٢ (                 تــــــأويالت أهــــــل الــــــسنة    )  ٦ (
  :         الطبعــــة              بــــريوت، لبنــــان،-                  دار الكتــــب العلميــــة   :                   جمــــدي باســــلوم، الناشــــر  .  د  :              املاتريــــدي،احملقق

  .   م    ٢٠٠٥  -     هـ     ١٤٢٦      األوىل، 

    ).    ٨٥٣  :(                                      ، باب صالة اجلمعة يف القرى واملدن،حديث رقم   ٣٠٤    /  ١             صحيح البخاري   ) ٧ (

   .          البن حجر ٦    /   ١٥           فتح الباري   ) ٨ (
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ِ فــال ختــضعن بــالقول فـيطمــع الــذي يف : قــال تعــاىل: االلتــزام بــآداب احلــديث - ١١ ِ َّ َ َ ْ ََ َِ
ْ َ ْْ ِ

َ ْ َ َ
ٌمرض  َِِْقـلبه ََ )ال تلن يف القـول وال يكـن يف صـوتكن : " ، قال أهل التفسري)١

قــرطيب ـ رمحــه ، وقــال اإلمــام ال"ميوعـة األنوثــة وطراو�ــا عنــدما ختــاطنب الرجــال 

ًأمــرهن اهللا أن يكــون قــوهلن جــزال وكالمهــن فــصال، وال يكــون : " اهللا تعــاىل ـ ً
على وجه يظهر يف القلب عالقة مبا يظهر عليـه مـن اللـني ؛ كمـا كانـت احلـال 

ـــل كـــالم  ـــه يف نـــساء العـــرب مـــن مكاملـــة الرجـــال برتخـــيم الـــصوت ولينـــه مث علي

  . )٢(" املريبات واملومسات، فنهاهن عن مثل هذا 
  فيجـــب علـــى املـــسلمة عـــدم اإلكثـــار مـــن كـــالم الرجـــال وخمـــاطبتهم، وال يكـــون ذلـــك إال 

حلاجـــة، وإن تكلمـــت حلاجـــة فـــال لـــني يف الكـــالم وال اســـتطراد ؛ فـــإن ذلـــك مـــدخل مـــن 

 .مداخل الشيطان يف حتبيب كالم األجنبية إىل الرجال
ًيـصدر صـوتا فال تلبس يف رجليها مـا : احلرص على اآلداب الشرعية يف املشي - ١٢

أو قعقعة جتلب انتباه الناس أو أن تلـبس أحذيـة مرتفعـة تكـون مـدعاة للتمايـل 

والفتنة �ا، أو تلبس أحذية تكشف وتبدي بعض قدميها، بل متشي متزنـة يف 
َ وال يــــضربن بـــــأرجلهن لــــيـعلم : حــــشمة ووقـــــار، قــــال تعـــــاىل َْ ُ ُ َ

ِ َِّ ِ َْ
ِ

َ ِْ ْ ْمـــــا خيفــــني مـــــن َ َ
ِ

َ
ُِْ

َّزينتهن ِ َِ ِ )٣( . 

فــال ينبغــي أن تعمــل املــرأة يف : أن يتناســب العمــل مــع فطر�ــا وطبيعتهــا كــأنثى - ١٣
أعمـــال تتنـــاىف مـــع أنوثتهـــا كأعمـــال البنـــاء واحلراســـة والتجنيـــد والقـــضاء وبنـــاء 

جسور الطرقـات وغريهـا، وكـل مـا يـؤدي إىل جتـاوز اآلداب الـشرعية مـن الـربوز 

  .إىل جمامع الرجال واالختالط وغريها
   اوا  رب

أ و آ و  م  و ا و  

  

                                                           

   .   ٣٢  :                 سورة األحزاب اآلية  ) ١ (

   :                                 أبـــو عبــد اهللا حممـــد بــن أمحـــد القرطيب،حتقيـــق  :        ، املؤلـــف )   ١٧٧  /   ١٤ (                   اجلــامع ألحكـــام القــرآن   ) ٢ (
         الثانيـــــة،   :                  القـــــاهرة، الطبعـــــة–                 دار الكتـــــب املـــــصرية   :                                  أمحـــــد الـــــربدوين وإبـــــراهيم أطفـــــيش، الناشـــــر

    م    ١٩٦٤  -   هـ     ١٣٨٤

   .   ٣١  :                سورة النور اآلية  ) ٣ (
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  والتوصيات النتائج
  

  :وفي خاتمة هذا البحث، هذه أهم النتائج والتوصيات

  إن ســد الــذرائع وفتحهــا فيمــا يتعلــق بالقــضايا املعاصــرة ومــستجدات األمــور ال

 العلمــاء ا�تهــدين الربــانيني ًســيما يف جانــب املــرأة جيــب أن يكــون موكــوال لنظــر

ًســــدا وفتحــــا مــــن خــــالل تقــــدير املــــصلحة واملفــــسدة بــــضوابطها الــــشرعية، فــــإذا  ً ّ
اشـــتمل الفعـــل علـــى عـــارض فـــساد منعـــوه، وإذا ارتفـــع عـــارض الفـــساد أرجعـــوا 

  .َالفعل إىل حكمه األصلي

  إن الذريعــة الواجـــب ســـدها هــي الـــيت غلبـــت فيهـــا مفــسدة املـــآل علـــى مـــصلحة
  .األصل

  لقاعــــدة ســــد الــــذرائع أثــــر ضــــبط عمــــل املــــرأة حلمايــــة األســــرة مــــن التفكــــك إن

واال�يار الذي تعاين منه كثري من الدول اليت ركزت علـى اآللـة ونـسيت إنـسانية 
  .اإلنسان وفطرته

  إن إعمال قاعدة سد الذرائع بضوابطها الشرعية متثل وجهـا مـن وجـوه املـصلحة

  .يف الشريعة اإلسالمية الغراء
 ــــــة باســــــتيعاب إن شــــــريعت ــــــة  كفيل ــــــة املرن نا املطهــــــرة مببادئهــــــا وقواعــــــدها اإلمجالي

ـــة  ـــة حـــصوننا العقدي ـــة ومحاي األحـــداث واملـــستجدات وحـــل مـــشاكلنا االجتماعي

  . والفكرية
  إن الــشريعة ال جتعــل األجــرة شــرطا العتبــار املــرأة عاملــة، وال حتــصر عمــل املــرأة

  .ومهمتها الرئيسية يف العمل املأجور

  الكفـــائي الـــذي جيـــب علـــى جمموعـــة مـــن نـــساء األمـــة ســـده حـــىت إن  الواجـــب
يرتفــــع عــــن األمــــة اإلمث، هــــو العمــــل الــــذي ال ميكــــن التوصــــل إىل الواجــــب وال 

  .اجتناب احلرام إال به

  إن مــدار قاعــدة اعتبــار املــآل عمومــا وقاعــدة ســد الــذرائع خــصوصا هــو رعايـــة
راعاة املنع مـن وقـوع املصلحة بدرء املفاسد اليت يغلب على الظن وقوعها، مع م

  مفسدة هي أعظم من املفسدة املراد منعها أو إزالتها
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 بــسبب أعماهلــا خــارج املنــزل–إن الــضرر الواقــع علــى األســرة اليــوم وعلــى املــرأة- 
شـــهد بـــه الواقـــع وظهـــرت أثـــاره فـــال يـــستطيع أحـــد انكـــاره، فيجـــب علـــى األمـــة 

  . معاجلته واالعتبار مبا حل باألمم األخرى

 ـــروز املـــ رأة ونزوهلـــا إىل ميـــادين الرجـــال وخمـــالطتهم للعمـــل يعتـــرب ذريعـــة مـــن إن ب
ذرائـــع الفـــساد األخالقـــي حـــذرت منهـــا الـــشريعة وشـــهدت بـــضررها ومفاســـدها 

  .الوقائع واألحداث

  إن الــــشريعة حرصــــت علــــى ســــد كــــل ذرائــــع الفــــساد الــــيت ميكــــن أن تــــؤدي إىل
م هــو رعايــة شــئون إحنــراف األطفــال يف األســرة ومنهــا جعــل املــسؤولية األوىل لــأل

بيتهــا وأوالدهــا وفرغتهــا مــن كثــري مــن األعمــال والواجبــات حــىت أســقطت عنهــا 

اجلمعـــة واجلماعـــة النـــشغال ذمتهـــا بواجـــب آخـــر هـــو مـــسؤولية البيـــت ووالـــزوج 
  .واألوالد

  إن اإلفراط يف إشغال املرأة بغري بيتها وجعلـه اسـتثناء يف حيا�ـا، وإضـافة  أعبـاء

  .ي يف مشاكل األسر وتفككهاجديدة عليها سبب رئيس
  إن مفاسد إشغال املرأة عن واجبا�ا البيتية وصرفها عنها له آثار ومفاسـد غالبـة

 .على ترابط األسرة ومتاسكها، جيب سدها ومنع أسبا�ا

  إن الذريعــــة كمــــا جيــــب ســــدها منعــــا ملفاســــد اجتماعيــــة، فقــــد ينــــدب أو جيــــب
  .فتحها من أجل حتقيق مصاحل اجتماعية أخرى

  هناك بعـض الواجبـات والفـروض العينيـة والكفائيـة الـيت ال ميكـن أن تـسد يف إن

 .األمة إال بفتح ا�ال لعمل املرأة فيها بالضوابط الشرعية وبقدر احلاجة
  إن قاعـــدة فـــتح الـــذرائع ميكـــن أن تكـــون وســـيلة هامـــة لقيـــام املـــرأة بـــدور إجيـــايب

ل واإلضــرار باألســرة ومـؤثر لــسد بــاب الواجـب الكفــائي يف ا�تمــع دون اإلخـال

  .ومتاسكها
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  واملراجع املصادر فهرس

 القرآن الكرمي.  

 حممـد بــن علـي بـن حممـد بــن عبـد اهللا الـشوكاين اليمـين الناشــر:  فـتح القـدير، املؤلـف :
   هـ١٤١٤ - األوىل :  دمشق، بريوت، الطبعة- دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 

 شـــهاب الـــدين : بع املثـــاين، املؤلـــف روح املعـــاين يف تفـــسري القـــرآن العظـــيم والـــس
: علـي عبـد البـاري عطيـة، الناشـر: حممود بن عبد اهللا احلـسيين األلوسـي، احملقـق

 . هـ١٤١٥األوىل، :  بريوت، الطبعة–دار الكتب العلمية 
 ُســلمة بـن مــسلم العــوتيب الــصحاري، احملقــق: إبانـة يف اللغــة العربيــة، املؤلــف َْ

ِ
ْ ُ َ . د: َ

حممــد .  د-صــالح جــرار .  د-نــصرت عبــد الــرمحن .  د-عبــد الكــرمي خليفــة 
 -وزارة الــرتاث القــومي والثقافــة : جاســر أبــو صــفية، الناشــر.  د-حــسن عــواد 

   سلطنة عمان-مسقط 
 أمحـــد بـــن حممـــد القـــسطالين : إرشـــاد الـــساري لـــشرح صـــحيح البخـــاري، املؤلـــف

 املطبعـة :، الناشـر)هــ٩٢٣: املتـوىف(القتييب املصري، أبو العباس، شـهاب الـدين 
  . هـ١٣٢٣السابعة، : الكربى األمريية، مصر، الطبعة

 حممــد بــن علــي بــن : إرشــاد الفحــول إىل حتقيــق احلــق مــن علــم األصــول، املؤلــف
 -الـشيخ أمحـد عـزو عنايـة، دمـشق : حممد بن عبد اهللا الـشوكاين اليمـين، احملقـق

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩دار الكتاب العريب،  الطبعة األوىل : كفر بطنا، الناشر
  أمحد عزت / أصول علم النفس د  
  أنـــوار الـــربوق يف أنـــواء الفــــروق، أليب العبـــاس شـــهاب الــــدين أمحـــد بـــن إدريــــس

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: عامل الكتب، الطبعة: القرايف،الناشر
 ّاحلـسني بـن حممـد بـن سـعيد الالعـي، املعـروف : البدر التمام شرح بلـوغ املـرام، املؤلـف

ِباملغريب، احملق
َ

  .األوىل : دار هجر، الطبعة: علي بن عبد اهللا الزبن، الناشر: ق
 أبـو حممـد حممـود بـن أمحـد بـن موسـى احلنفـى بـدر : البناية شرح اهلداية، املؤلـف

األوىل، :  بـــريوت، لبنـــان، الطبعـــة-دار الكتـــب العلميـــة : الـــدين العيـــىن، الناشـــر
  .  م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠

 ّحممـــد بـــن حممـــد بـــن عبـــد الـــرزاق : فتـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، املؤلـــ ّ ّ
َّاحلــسيين، أبــو الفــيض، امللقــب مبرتــضى، الزبيــدي  : ، احملقــق)هـــ١٢٠٥: املتــوىف(ّ

  . دار اهلداية: جمموعة من احملققني، الناشر
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 ـــل القطـــان، الناشـــر: تـــاريخ التـــشريع اإلســـالمي، املؤلـــف ـــة : منـــاع بـــن خلي مكتب
  م٢٠٠١-هـ١٤٢٢اخلامسة : وهبة،الطبعة

 ـــــسنة، املؤلـــــفتـــــأويالت حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن حممـــــود، أبـــــو منـــــصور :  أهـــــل ال
ـــة : جمـــدي باســـلوم، الناشـــر. د: املاتريـــدي،احملقق  بـــريوت، -دار الكتـــب العلمي

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األوىل، : لبنان، الطبعة
 أبـو العـال حممـد عبـد الـرمحن بـن : حتفة األحوذي بشرح جـامع الرتمـذي، املؤلـف

  . بريوت–دار الكتب العلمية : الناشرعبد الرحيم املباركفورى، 
 أبـو الفــداء إمساعيــل بـن عمــر بـن كثــري القرشــي، : تفـسري القــرآن العظـيم، املؤلــف

: دار طيبـــة للنـــشر والتوزيـــع، الطبعـــة: ســـامي بـــن حممـــد ســـالمة، الناشـــر: احملقـــق
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية 

 احلـسن بـن حممـد : ؤلـفالتكملة والذيل والصلة لكتـاب تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، امل
  .مطبعة دار الكتب، القاهرة: بن احلسن الصغاين، جمموعة من احملققني، الناشر

 حممــــد بــــن إمساعيــــل بــــن صــــالح بــــن حممــــد : التنــــوير شــــرح اجلــــامع الــــصغري، املؤلــــف
َّحممـــد إســـحاق حممـــد إبـــراهيم، . د: احلـــسين، الـــصنعاين املعـــروف بـــابن األمـــري، احملقـــق َّ

   م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢األوىل، : سالم، الرياض، الطبعةمكتبة دار ال: الناشر
 عبــد الــرمحن بــن ناصــر بــن : تيــسري الكــرمي الــرمحن يف تفــسري كــالم املنــان، املؤلــف

ـــــسعدي،احملقق ـــــد اهللا ال ـــــن معـــــال اللوحيق،الناشـــــر: عب ـــــرمحن ب مؤســـــسة : عبـــــد ال
 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األوىل : الرسالة، الطبعة

 مؤسـسة : د اهللا بن يوسف اجلـديع، الناشـرعب: تيسري علم أصول الفقه، املؤلف
 - هــ ١٤١٨األوىل، :  لبنـان، الطبعـة–الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بـريوت 

   م١٩٩٧
 أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد القرطيب،حتقيــق: اجلــامع ألحكــام القــرآن، املؤلــف :

: طبعـة القـاهرة، ال–أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، الناشر دار الكتـب املـصرية 
   م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، 

  ســد الــذرائع يف الــشريعة اإلســالمية، حممــد هــشام الربهــاين، دار الفكــر، دمــشق
  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٦

 ابـــن ماجـــة أبـــو عبـــد اهللا حممـــد بـــن يزيـــد القـــزويين، : ســـنن ابـــن ماجـــه ، املؤلـــف
 فيــــصل -دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة : حممــــد فــــؤاد عبــــد الباقي،الناشــــر: حتقيــــق

  .لبايب احلليبعيسى ا



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٦٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من السادس املجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية األسرة

 

 ْحممــد بــن عيــسى بــن ســورة بــن موســى بــن الــضحاك، : ســنن الرتمــذي، املؤلــف َ
 –دار الغـــــرب اإلســـــالمي : بـــــشار عـــــواد معـــــروف، الناشـــــر: الرتمـــــذي، احملقـــــق

  . م١٩٩٨: بريوت، سنة النشر
 أمحـــد بــن احلــسني أبـــو بكــر البيهقــي، احملقـــق: الــسنن الكــربى للبيهقي،املؤلــف :

:  لبنات،الطبعـة–دار الكتـب العلميـة، بـريوت : الناشـرحممد عبد القادر عطـا، 
   م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، 

 أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى احلنفى بدر الـدين : شرح أيب داود، املؤلف
  خالد بن إبراهيم املصري: العيىن،احملقق

 مساحــــة : شــــرح التلقــــني أليب عبــــد اهللا حممــــد بــــن علــــي املــــازري املــــالكي، حتقيــــق
ّخ حممد املختـار الـسالمي، الناشـرالشي الطبعـة : ِدار الغـرب اإلسـالمي، الطبعـة: َّ

  . م٢٠٠٨األوىل، 
  طــه : ، أليب العبــاس شــهاب الــدين القرايف،حتقيــق)٤٤٨(شــرح تنقــيح الفــصول

األوىل، : شــــركة الطباعــــة الفنيـــة املتحــــدة، الطبعــــة: عبـــد الــــرؤوف ســــعد، الناشـــر
  . م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣

 ،ابن بطال أبـو احلـسن علـي بـن خلـف بـن عبـد :  املؤلفشرح صحيح البخارى
  أبو متيم ياسر بن إبراهيم: امللك، حتقيق

 أبو بكر حممد بن إسـحاق بـن خزميـة النيـسابوري، : صحيح ابن خزمية ، املؤلف
َّحققه وعلق عليـه وخـرج أحاديثـه وقـدم لـه َ َ ََ َّ َ ََ َّ الـدكتور حممـد مـصطفى األعظمـي، : ُ

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، :  الطبعةاملكتب اإلسالمي،: الناشر
  احملقــق٨٩٣صــحيح البخــاري، بــاب اجلمعــة يف القــرى واملــدن، حــديث رقــم ، :

  .هـ١٤٢٢األوىل، : دار طوق النجاة، الطبعة: حممد زهري، الناشر
 دار إحيــــاء الــــرتاث : حممـــد فــــؤاد عبــــد البـــاقي، الناشــــر: صـــحيح مــــسلم، احملقــــق

  . بريوت–العريب 
  ٢٠٠٨٢(م العدد ٢٠٠٧ / ٧ / ٨اليمنية  صحيفة السياسية (  
 عبــد الــرمحن بــن إبــراهيم بــن أمحــد، أبــو حممــد �ــاء : العــدة شــرح العمــدة، املؤلــف

: بــدون طبعــة،تاريخ النــشر: دار حلديث،القاهرة،الطبعــة: الــدين املقدسي،الناشــر
  .  م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

  شـــــرنـــــور الـــــدين اخلـــــادمي، النا: ، املؤلـــــف)٢٥: ص(علـــــم املقاصـــــد الـــــشرعية :
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١األوىل : مكتبة العبيكان، الطبعة



        
 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

٤٦١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني اخلامس العدد من السادس املجلد
 

 – عمل المرأة أنموذجا - قاعدة سد الذرائع  وأثرها في حماية األسرة

 

 أمحـــد بــــن علـــي بــــن حجـــر أبــــو : فـــتح البـــاري شــــرح صـــحيح البخــــاري،،املؤلف
، رقـــــم كتبـــــه ١٣٧٩ بـــــريوت، - دار املعرفـــــة : الفـــــضل العـــــسقالين الـــــشافعي، الناشـــــر

: حممد فؤاد عبـد البـاقي، قـام بإخراجـه وصـححه وأشـرف علـى طبعـه: وأبوابه وأحاديثه
  .عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز:  الدين اخلطيب،عليه تعليقات العالمةحمب

  يف )٥١(قـــرارات جلنـــة مركـــز املـــرأة بـــاألمم املتحـــدة الـــصادرة يف جلـــسا�ا رقـــم ،
القـضاء علـى مجيـع أشـكال العنـف ضـد " م ٢٠٠٧ مـارس ٩ فرباير ـ ٢٦الفرتة 

  ".الطفلة األنثى 
  م٢٠٠٥يوليو ) ١٦٥٩(جملة ا�تمع العدد .  
  م٢٠٠٧يناير ) ١٤١(جملة املعرفة العدد .  
  ٧٣(جملة جسور العدد.(  
  ٣٠٠(جملة قضايا دولية العدد .(  
  ٣٠٤املدخل لعلم النفس، ركس نايت.  
 املرأة الغربية أرقام ناطقة، عبد امللك التاج، مطابع النور ، صنعاء، اليمن .  
 بــن حممــد بــن حنبــل أبــو عبــد اهللا أمحــد : مـسند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل،  املؤلــف

ــــن أســــد الــــشيباين،  احملقــــق ــــن هــــالل ب ــــؤوط : ب  عــــادل مرشــــد، -شــــعيب األرن
ـــــد احملـــــسن الرتكـــــي، الناشـــــر: وآخـــــرون، إشـــــراف ـــــن عب ـــــد اهللا ب مؤســـــسة : د عب

  .  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األوىل، : الرسالة،الطبعة
 أمحـد / إبـراهيم مـصطفى (جممع اللغة العربيـة بالقـاهرة،: املعجم الوسيط، املؤلف

  )حممد النجار/ حامد عبد القادر / لزيات ا
 حممــد الطــاهر بــن حممــد بــن حممــد الطــاهر : مقاصــد الــشريعة اإلســالمية، املؤلــف

  حممد احلبيب ابن اخلوجة: بن عاشور التونسي،احملقق
  الكويــــت، –املوســــوعة الفقهيــــة الكويتيــــة، وزارة األوقــــاف والــــشئون اإلســــالمية 

  ) هـ١٤٢٧ - ١٤٠٤من :(الطبعة
  موقع  

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article١١٣٤   
 وثيقة املرأة املسلمة، موقع اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل.  


