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 :ملخص

قد و بل على العكس شجعها على ذلك، إن اإلسالم لم يمنع المراة من العمل،

جاءت النصوص القرآنية تحث على العمل و تشجع عليه، واللفظ فيها جاء عاما و لم 

 . يستثن في ذلك المرأة

و ألسواء، تعبديا كان المراةعلى افالعمل مشروع في حق كل من الرجل و 

فالقرآن الكريم جعل  ،العمل الصالح مقبول من الذكر و االنثى شرط االيمانتكسبيا، و

العمل للمراة مشروعا سواء كان ذلك بإرادتها أو مجبرة عليه في حدود ضوابط 

 .الحاجة و الحشمة

ليها، نجد المرأة ساهمت بأعمال شاركت فيها الرجل على أساس قدرتها عو

 كما أن هناك أعمال تختص بها لوحدها، أثبتت فيها مهارة ال يمكن التغاضي عنها،

ذكرتها الكثير من اآليات القرآنية التي أثبتت حجية عملها، وردت على الذين 

و أبيتها، ال تعد أن تكون إال زينة أرادوا أن يعطلوا طاقتها و يجعلوها حبيسة جدران 

 .متعة

للمرأة أن تساهم في رقي مجتمعها بإعتبارها طاقة يجب  فالقرآن الكريم أراد

 .       اإلستفادة من خبراتها

 .عمل المرأة، القرآن الكريم، مشروعية عملها: كلمات مفتاحية

                                              

Abstract: 

Islam does not prevent woman from work. On the 

contrary, it encourages her on that. The Quranic texts incites to 
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work and encourages it. The term comes in them general without 

excluding woman from that. 

Work is licit in the right of both man and woman equally, 

whether it is worshiping or earning one’s life. Good work is 

accepted from both male or female with the availability of the  

condition of  faith. The holy Quran made work for woman licit 

whether she does it with her will or she is obliged within the 

limits of the need and decency. 

We find that woman had helped man doing many works 

on the basis of her ability to do them. There are also works that 

only her can do them skillfully that cannot be overlooked. They  

are mentioned by many  Quranic verses which proved her right 

to work, answering those who want to hinder her energy, 

keeping her between the walls of her house, serving as 

decoration or pleasure. 

 The  holy Quran wants woman to take part in the development of 

her society as she is an energy. We should get profit from her 

experience 

 : تمـهيـد

المرأة نصف المجتمع ومن رحمها يخرج النصف الثاني، وهذا ما يجعلها 

تحتل مكانة مرموقة في اإلسالم، فالمرأة تقوم بواجباتها تتحمل ما تطيقه من أعباء 

لمقاصد التي جاء لتكمل دور الرجل من أجل بناء أسرة متكاملة محافظة بذلك على ا

 .الدين والنفس والنسل والمال والعقل: الدين ألجل الحفاظ عليها

وقد نزلت اآليات القرآنية مخاطبة العنصر البشري على أساس اإلشتراك في 

اإلنسانية، دون تمييز جنس على آخر إال بالتقوى والعمل الصالح، ومن هذا المنطلق 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ  َوقُل  ) :جاء الخطاب عاما في قوله تعالى اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

نُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إ لَٰى َعال م  اْلغَْيب  َوالشهَهادَة  فَيُنَب  ئُُكم ب َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ  : التوبة( ]َواْلُمْؤم 

101.] 

فالمرأة دورها مكمل لدور الرجل، فالرجل يقوم بواجباته المنوطة به من 

إنسان كريم يشارك الرجل : " وكسب وإعالة وقوامة، كما أن المرأة بإعتبارهاعمل 

الحياة وليست مجرد لعبة جنسية له، وهذا اإلنسان تفرض عليه الحياة أن يمارس 

نشاطات متنوعة، كتلك النشاطات التي تفرضها الحياة على الرجل مع قدر من 

 ".اإلختصاص والتمييز
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ور في ترقية مجتمعها بتقديم الكثير من فالمرأة ساهمت وعلى مر العص

 .المجهودات واألعمال، فما الدليل من القرآن الكريم على جواز عمل المرأة؟

 مفهوم العمل: المبحث األول

 :العمل لغة: المطلب األول
عمل بمعنى العين والميم والالم أصل واحد صحيح : "يرى ابن فارس أن

 ".وهو عام في كل فعل يفعل 

 .م به اإلنسان يعتبر عمالفكل ما يقو

أي : عمل البدن: " وهناك من يقسم العمل على أساس العامل إلى قسمين هما

حركة البدن بكله أو بعضه، فهو إحداث أمر فعال بالجارحة، وعمل القلب وهو حركة 

 ".النفس، فهو إحداث أمر بالقلب

أعضائه فالعمل هو إما عمل يقوم به جميع البدن، ظاهره يحدث تغييرا بكل 

بدءا باللسان من أعلى البدن وإنتهاءا بالرجل أسفل البدن وباطنه يحدث تغييرا بالقلب، 

 .فهناك أعمال ظاهرة وأخرى باطنة

عمل عمال ما فرفع أو نصب "يطلقون إسم العامل على الذي وعند اللغويين 

 ".أو جر 

وعليه  أي أن العامل يحدث تغييرا في الكالم أو الجملة فينصب ويرفع ويجر،

فإن العمل عند أهل اللغة هو إحداث تغيير مهما كانت طبيعته، وعندما نقرن العمل 

بالمرأة نجده كل تغيير تحدثه المرأة في حياتها أو في مجتمعها بغض النظر عن نوعية 

 .العمل

 :العمل إصطالحا: المطلب الثاني

جوه يرى العالمة ابن خلدون وهو يقرن العمل بالصنعة ويعتبرها أحد و

السعي والجهد الذي "ابل معاش، فيعرف العمل على أنه المعاش بإعتبارها عمل مق

 ".يبذله الفرد في الصنائع المختلفة 

وهذا غير بعيد عما رأه اللغويون بأن العمل هو بذل الجهد للحصول على 

 .تغيير ما

مجموع األحداث التي تصدر "رى الشيخ الشعراوي أن العمل هو في حين ي

إنسان، فكل حدث يصدر من إنسان ولو بنية القلب يسمى عمال، ألن عمل القلوب عن 

هو النية، ولكن إذا صدر الحدث من اللسان كان قوال، وإذا صدر الحدث عن بقية 

 ".الجوارح كان فعال 

 .يعني عمل بالجوارح ظاهرها وباطنها

ي الذي رضاوومن العلماء المتأخرين من يقرن العمل باإلقتصاد كالشيخ الق

 –وحده أو مع غيره  –المجهود الواعي الذي يقوم به اإلنسان "يعرف العمل على أنه 

 ".إلنتاج سلعة أو خدمة 
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فالعمل هنا هو الجهد المبذول بغرض الوصول إلى نتيجة وتحقيق هدف، 

 .وعده وسيلة لمحاربة الفقر

ماء وإذا نظرنا إلى مفهوم العمل من الناحية االقتصادية، نجد أن من عل

االقتصاد من ينظر إلى العمل على أساس المنفعة التي تنجر عنه، فهناك من يرى أن 

الجهد اإلرادي الذي يبذله اإلنسان في سبيل إيجاد منفعة إقتصادية مادية " العمل هو 

 ".أو معنوية 

وعليه نخلص إلى أن مفهوم العمل ال يختلف فيما بين العلماء، فهو في مجمله 

نه بذل جهد صادر عن عضو من أعضاء البدن سواء صدر عن كل تغيير ينجر ع

 :الرجل أو المرأة، وهو ما يوضحه المخطط اآلتي

 
 

 

 

 مالقرآن الكري عمل المرأة في: المبحث الثاني

جاءت النصوص القرآنية تحث على العمل و تشجع عليه في العديد من  

اآليات بلفظ عام شامل للجنسين، ولم تستثني المرأة عن الرجل، فالعمل مشروع 

لكليهما بدون إستثناء، وحتى نبين مشروعية عمل المرأة على الخصوص نختار 

 .اآليات التي تتحدث عن عملها من القرآن الكريم
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 : جزاء عمل المرأة: ولالمطلب األ

رأينا أن القرآن الكريم دعا الجميع إلى العمل، وحفز إلى ذلك الذكر واألنثى 

ٌن فَلَنُْحي يَنههُ َحيَاةً َطي  بَةً ۖ ) :في قوله تعالى ن ذََكٍر أَْو أُنثَٰى َوُهَو ُمْؤم  َل َصال ًحا م   َمْن َعم 

يَنهُهْم أَْجَرُهم ب أَْحَسن  َما كَ   [.79: النحل( ]انُوا يَْعَملُونَ َولَنَْجز 

 : فهذه اآلية تحفز المؤمنين على العمل الصالح بذكر جزاء يتمناه الكل وهو

 .الحياة الطيبة  -

 .الجزاء الحسن في األخرة -

 .دخول الجنة -

 :الحياة الطيبة -1

فالجزاء يقتضي تقديم عمل وعظيم جزاء فالجزاء من جنس العمل، والعمل 

 .عمل الجنسية الذكر واألنثى، جاء هذا صراحة فيهاالذي حددته اآلية هو 

نفهم من هذا أن العمل مشروع للجنسين ولهما وعد عظيم في هذه اآلية، 

وأصحاب هذا الوعد هم أهل اإليمان والعمل الصالح، اإليمان الحق الذي يدفع إلى "

 ".العمل الصالح 

 ".وسنة نبيهعمل المتبع لكتاب هللا ال" والعمل المحدد في اآلية هو

" والعمل الذي إقتضى هذا الجزاء العظيم هو عمل مشروع، ففي هذه اآلية 

 ".تحريض للمؤمنين كافة على كل عمل صالح 

وعد الصدق لمن آمن وعمل صالحا من ذكر " باإلضافة إلى أنها تحمل 

 ".وأنثى في الحياة الطيبة

ين ليعم الموعد جاء عن التبي" و " من ذكر وأنثى " فاآلية حددت الجنسين 

 ".النوعين جميعا 

ومن المعاصرين من يرى في تفسيره لهذه اآلية أنها تعالج قضية عامة وهي 

أراد سبحانه : " قضية المساواة بين الرجل والمرأة، وفي هذا يقول الشيخ الشعراوي

فالعمل الصالح مقبول ... وتعالى أن يقول لنا نحن ال يمنع أن يكون لألنثى عمل صالح

 ".الذكر واألنثى على حد سواء شريطة أن يتوفر اإليمان من 

فالعمل الذي تقصده اآلية هو العمل الصالح الصادر من المؤمن الذي أطاع 

وعمل صالحا بإمتثال أوامره وإجتناب نواهيه ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن باهلل " هللا 

 ".موحد له فأولئك يدخلون الجنة 

بطاعة هللا في الدنيا وإئتمر " ي اآلية هو العمل و عليه فإن العمل المقصود ف

 ".ألمره وإنتهى فيها بما نهاه عنه رجل أو امرأة وهو مؤمن باهلل 

فغير المؤمن ال يحضى بنفس الجزاء وخاصة في األخرة ألن أساس 

لذلك " الموازنة بين العباد فيها هو اإليمان وهو شرط قبول األعمال من الحي القيوم 
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ن الناس الذين يقدمون أعماال صالحة ويخدمون البشرية نرى كثيرا م

باإلختراعاتواإلكتشافات، ويداوون المرضى ويبنون المستشفيات والمدارس ولكن ال 

 .فهؤالء ال يجزون بالجنة بدون إيمان ".يتوفر لهم شرط اإليمان 

 : خرةالجزاء الحسن في اآل -2

موجها للجنسين، وهو  ومما سبق نخلص إلى أن الخطاب في هذه اآلية جاء

يتعلق باألعمال التي يقدمونها دنيوية كانت أم أخروية، لذلك جاء فيها شرط اإليمان، 

ألن المؤمن الذي قدم صالحا من أعماله يجزى عليه في الدنيا واألخرى أما الكافر إذا 

 .عمل صالحا يستفيد من عمله في الدنيا فقط، ألن شرط اإليمان إنتفى عليه

المرأة من عمل مشروع تجازى عليه في الدنيا واألخرة كما جاء فما تقدمه 

نحيينه في الدنيا حياة سعيدة مطمئنة ولو " في تفسير اآلية، ففي الدنيا الجزاء يكون 

 ".كان قليل المال

والرزق الحالل هو جزاء ". الجزاء هو الرزق الحالل " وهناك من يرى أن 

 .تقديم عمل مهما كان نوعه

كانت تقوم به في الدنيا ودليله رة فتجزى ثوابا يعادل العمل الذي أما في األخ

 ".ثوابهم بأحسن ما عملوا في الدنياولنجزينهم في األخرة "

وفي نفس السياق، أي ذكر الجزاء، وهذا تحفيز للفعل طمعا في الجزاء، جاء 

ثْلََها ۖ وَ ) :قوله تعالى َل َسي  ئَةً َفاَل يُْجَزٰى إ اله م  ن ذََكٍر أَْو أُنثَٰى َمْن َعم  َل َصال ًحا م   َمْن َعم 

َسابٍ  ئ َك َيْدُخلُوَن اْلَجنهةَ يُْرَزقُوَن ف يَها ب غَْير  ح 
ٌن فَأُولَٰ  [.00: غافر( ]َوُهَو ُمْؤم 

ففي هذه اآلية يذكر هللا سبحانه وتعالى جزاء آخر للعمل الصالح وهو دخول 

 .الجنة

 : دخول الجنة -0

هللا سبحانه وتعالى الذي يعمل صالحا ويتوفر فيه عنصر ففي اآلية يكافئ 

فعدالة الرب " اإليمان بالجنة والرزق الوفير فيها وساوى فيها بين الذكر واألنثى 

تبارك وتعالى ومن عمل صالحا من األعمال التي شرعها هللا لعباده وتعبدهم بها 

أولئكأي المؤمنون والحال أنه مؤمن أي مصدق باهلل وبوعده ووعيده يوم لقائه ف

 ".العاملون للصالحات من الذكور واإلناث 

في الجزاء وقبول العمل الصالح الذكر عن األنثى، وذكرهما  فلم يستثن

قسم العمال إلى ذكر وأنثى لإلهتمامواإلحتياط في " اإلثنين معا، وهذا دليل على أنه 

 ".ل نقص اإلناثالشمول إلحتما

ن باإليمان حتى يكون الجزاء هو الجنة، وفي وألن هللا قرن العمل من الجنسي

هذا دليل أن هناك من يعمل صالحا وهو غير مؤمن بأعمال دنيوية يعم خيرها الجميع، 

وهذا طبعا مستثنى من الجزاء ألن القرينة إنتفت وهي اإليمان، وعليه فإن العمل 

 .المقبول والمشروع يكون من الجنسين الرجل والمرأة سواء بسواء
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ألعمال عند هللا لها الجزاء المذكور سابقا، فهذا دليل على أن هللا وكون ا

يَم َحن يفًا َوَما َكاَن ) :تعالى يقبلها قبوال حسنا، قال تعالى لهةَ إ ْبَراه  ُ ۗ فَاتهب عُوا م  ْل َصدََق َّللاه

ينَ  ك  َن اْلُمْشر   [.171: آل عمران( ]م 

 : قبول عمل الرجل والمرأة: المطلب الثاني

فالحق تبارك وتعالى يستجيب لمن دعاه وتضرع إليه ذكرا كان أم أنثى، 

مجرد التفكير ومجرد التدبر، وليس مجرد الخشوع " وهذه اإلستجابة ال تكون على 

واإلرتجاف، وليس مجرد اإلتجاه إلى هللا لتكفير السيئات والنجاة من الخزي ومن 

 ".إنما هو العمل اإليجابي ... النار

" اإليجابي كما ذكر في اآلية الصادر من الجنسين هو بالتأكيد  وهذا العمل

الثمرة الواقعية للعبادة، والذي يقبل من الجميع ذكرانا وإناثا بال تفرقة ناشئة من 

هم من بعض وكلهم سواء في إختالف الجنس، فكلهم سواء في اإلنسانية بعض

 .إلى هللا تعالىوهذا ألن العمل في حد ذاته عبادة يتقرب بها ". الميزان

وللشيخ الشعراوي الذي يربط دائما النص القرآني بالواقع المعيش والمعاصر 

لقد كانوا يذكرون هللا قياما ... ولنرى اللفتة الجميلة في اإلستجابة" لفتة يراها بقوله 

وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات واألرض ويخشون الدخول إلى 

 ".بغفران الذنوب وتكفير السيئات  النار، ودعوا هللا

فاهلل سبحانه وتعالى جعل اإلستجابة مقرونة بعمل صالح يقوم به هؤالء ال 

مجرد التمني بالقول، فالشرط الواضح في الجزاء هو العمل وبالتأكيد ليس كل عمل 

 ".عمل الخير " فاهلل يجازي فقط على 

هلل غير مقبول إال إذا ففي هذه اآلية توضيح بأن مجرد الدعاء أو التضرع 

تجسد هذا بأعمال صالحة من الذكر واألنثى، فاألقوال حتى تكون صحيحة ومقبولة ال 

بد أن تترجم إلى أفعال، وفي هذا دليل على أن هللا يقبل عمل الرجل كما يقبل عمل 

 .المرأة ألنهما من بعضهما البعض ال تفضيل ألحدهما على اآلخر

ة يجب أن تراعى في التفريق بينهما، وهذا هو ولكن هناك فروقا فيزيولوجي

لب التفريق وسببه، أما غير هذا فهو غير مقصود شرعا، لهذا فرض هللا اإلنفاق على 

اُموَن َعلَى الن  َساء  ب َما ) :الرجل وإعتبر ذلك سببا في القوامة في قوله تعالى َجاُل قَوه الر  

ُ بَْعَضُهْم َعلَٰى بَْعٍض وَ  َل َّللاه مْ فَضه ْن أَْمَوال ه   [.40: النساء( ]ب َما أَنَفقُوا م 

فهناك فروقا ال يمكن إنكارها، وبناء عليها جعل للمرأة حقوقا كفلها لها 

وعندما أراد البعض هذه الفروق بتمني ما أعطى هللا . الرجل على أساس القوامة

 .أحدهما دون اآلخر، نهاهم هللا عن ذلك، ليصحح القرآن الكريم هذا الفعل

 :لفرق بين كسب المرأة والرجلا: المطلب الثالث

بسبب الفروق الطبيعية بين ظروف المرأة وظروف الرجل جعل لكل واحد 

منهما نوعا من األعمال يقوم بها وال يقدر عليها اآلخر، لذلك جاء التحذير من هللا 
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ُ َواَل تَتََمنه ) :تعالى أن يتمنى بعضهم ما حضي به اآلخر دونه، فقال تعالى َل َّللاه ْوا َما فَضه

ا اْكتََسْبَنۚ   مه يٌب م   لن  َساء  نَص  ا اْكتََسبُوا ۖ َول  مه يٌب م   َجال  نَص  ب ه  بَْعَضُكْم َعلَٰى بَْعٍض ۚ ل  لر  

َ َكاَن ب ُكل   َشْيٍء َعل يًما ن َفْضل ه  ۗ إ نه َّللاه َ م   [.42: النساء( ]َواْسأَلُوا َّللاه

". بة في حصول الشيء وأداته ليت ولوالتشهي والرغ"وعدم التمني يعني 

فيما فضل هللا به بعضكم على بعض في "نهي عنه، والتمني المحضور يكون وهذا م

المواهب واألرزاق وغير ذلك، فقد جعل هللا للرجال نصيبا مقدرا من الجزاء بحسب 

 ".لهم، وجعل للنساء نصيبا مما عملنعم

لنص السابق وهذا يكون عادة منهي عنه با فكل ميسر لما خلق له، والتحاسد

 ".العلم والصحة والجاه والسلطان"كما قد يتعداه إلى " بعض من الجاه والمال"على 

وسنة هللا إقتضت أن يكون عقابه وثوابه ليس على األمور المذكورة سابقا 

 الكسب والعمل فليعمل من أراد"يها الناس، وإنما يكون ذلك على والتي قد يتحاسد ف

 ".لعمل الصالح وال يتمنى ذلك تمنيااألجر والمثوبة بموجبات ذلك من األعمال، وا

والتمني المقصود في اآلية في كسب اإلنسان، والمقصود به كما يرى بعض 

لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب ما إكتسبن ومن أجلها، " المفسرين 

  ".فاطلبوا الفضل من هللا تعالى بالعمل ال الحسد 

وهذا الكسب الذي يتحصل عليه الجنسين ناتج إما من العمل وإما ناتج عن 

 .الميراث، فالكل مطالب بعدم الحسد والتركيز على العمل وبذل الجهد

وإقتضت حكمة هللا تعالى أن يخلق األشياء، ويجعل بينها تباينا حتى يكمل 

هار واألرض والسماء كالهما اآلخر وهذا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، كالليل والن

والصيف والشتاء، فعلى إختالفها إال أن واحدا ال يستطيع أن يستغني عن اآلخر لهذه 

 .الحكمة في اإلختالفالتي هي في الحقيقة نعمة ال نقمة

والكسب يكون ناتجا عن عمل يقدمه كل من الرجل والمرأة، ومنه فإن عمل 

 .المرأة من أجل التكسب مشروع بنصوص الكتاب

عمال التي تتكسب منها المرأة كثيرة ومتنوعة، فهناك األعمال التي واأل

 .يشترك فيها الجنسين كما أن هناك أعماال تخص المرأة دون الرجل لتعذره القيام بها

 :الرضاعة: الفرع األول

إن الرضاعة من األعمال التي تنفرد بها المرأة لطبيعتها، وألن الشريعة 

جعلت الرضاعة من األعمال التي تتكسب منها، راعت جميع ظروف المرأة فقد 

وُهنه ل تَُضي  قُوا ) :ودليله قوله تعالى ُكْم َواَل تَُضارُّ ن ُوْجد  ْن َحْيُث َسَكنتُم م   نُوُهنه م  أَْسك 

نه َحتهٰى َيَضْعَن َحْملَُهنه ۚ فَإ ْن أَرْ  نه ۚ َوإ ن ُكنه أُواَلت  َحْمٍل فَأَنف قُوا َعلَْيه  َضْعَن لَُكْم َعلَْيه 

ُع لَهُ أُْخَرىٰ  ُروا َبْينَُكم ب َمْعُروٍف ۖ َوإ ن تَعَاَسْرتُْم َفَستُْرض   (فَآتُوُهنه أُُجوَرُهنه ۖ َوأْتَم 

 [.6: الطالق]

ضعن أوالدهن فأجرها على المطلق وهذه اآلية وإن خصت المطلقات إن أر

ففي حالة ما أرضعت المطلقة ولدها فعلى ". ألن نفقته ورضاعته واجب على أبيه "
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فإن " األب إعطاءها أجرة إرضاعه، وهو ما ذهب إليه بعض المفسرين كقولهم 

أرضع لكم نساؤكم البوائن منكم أوالدكم األطفال منكم بأجرة، فأتوهن أجورهن على 

 ".رضاعهن إياهم 

إال أن ال " از ألخرى أن ترضعه بأجر أيضا وفي حالة رفض المرأة ذلك ج

 ".يقبل من غيرها، فإن كان كذلك أجبرت على رضاعه 

وليس فقط المطلقة هي التي ترضع بأجر، بل كان من عادة العرب إرسال 

أوالدهم إلى مرضعة غير الوالدة وهذا ما حدث لرسول الكريم الذي أرضعته حليمة 

 .السعدية

شرع لها أجرة كسب ناتج عن عمل تقوم به وهو  فمن رحمة هللا بالمرأة أن

 .إرضاع ولدها وهو من األعمال الكسبية المشروعة للمرأة

 : الرعي: الفرع الثاني

وإن كان الرعي ليس من األعمال التي تختص بها المرأة دونا عن الرجل إال 

ا َوَردَ َماَء َمْديََن َوَجدَ ) :أن شاهدنا هو قيام المرأة به، ونفهم هذا من قوله تعالى َولَمه

ۖ  قَاَل َما َخْطبُُكَما ۖ قَالَتَا  ُم اْمَرأَتَْين  تَذُودَان  ن دُون ه  َن النهاس  َيْسقُوَن َوَوَجدَ م  ةً م   اَل َعلَْيه  أُمه

َعاُء ۖ َر الر   ل   فَقَاَل َرب   َفَسقَٰى لَُهَما ثُمه تَ  .َوأَبُونَا َشْيٌخ َكب يرٌ  نَْسق ي َحتهٰى يُْصد  َولهٰى إ لَى الظ  

يرٌ  ْن َخْيٍر فَق  َما أَنَزْلَت إ لَيه م   [.20-24: القصص( ]إ ن  ي ل 

حصل هذا مع بنتي سيدنا شعيب عليه السالم الذي إضطرتإبنتاه للخروج بدال 

 .عنه وهو الشيخ الكبير

ضطرتها ورغم أن المرأة قديما لم يكن خروجها للعمل عادة، إال أنه إذا إ

 .الظروف خرجت محتشمة لتقوم بما يقوم به الرجل، كاألب عند عجزه في هذه الحالة

فالشيخ الشعراوي تفصل في إستخراج األحكام المتعلقة بهذه اآلية التي يراها 

 :ثالثة قسمها حسب ورود اآلية، فيرى أن

 ".ال نسقي حتى يصدر الرعاء " الحكم األول في قوله تعالى   -

 ".وأبونا شيخ كبير " لثاني إستخرجه من اآلية الحكم ا -

 ".فسقى لهما " الحكم الثالث إستخرجه من قوله تعالى  -

أن هذه األحكام الثالثة تنظم للمجتمع المسلم مسألة " ويرى الشيخ الشعراوي 

 ".عمل المرأةوما يجب علينا حينما تضطر المرأة للعمل 

أحكاما ساعدته على فهمها وقدم لنا وكانت اآليات السابقة التي إستخرج منها 

 :من خاللها القاعدة الشرعية في عمل المرأة

 .فاآلية األولى نفهم منها على أن الرعي الذي لزمه السقاية خاص بالرجل -

واآلية الثانية نفهم منها أن البنتين خرجتا للضرورة وهو عدم قدرة الوالد،  -

 .وهذا دليل على أن عمل المرأة للضرورة



 حدة عاشوري: طالبة الدكتوراه
 

 

 7118 جوان /71: العدد                                                                               010

أما اآلية الثالثة نستدل منها على ضرورة مساعدة المرأة إذا تعسر عليها و -

عندما وجد المرأتين وحيدتين من  -عليه السالم -العمل، وهو ما قام به سيدنا موسى

 .دون رجل

ويرى الشيخ الشعراوي أن في هذه اآلية دليل واضح على جواز عمل المرأة 

 .فقدانهخاصة عندما تضطر لذلك، لعجز العائل أو 

 : الغزل: الفرع الثالث

من األعمال التي مارستها المرأة قديما وما زالت تمارسها إلى اليوم الغزل، 

ذُوَن أَْيَمانَُكْم ) :ودليله قوله تعالى ةٍ أَنَكاثًا تَتهخ  ن بَْعد  قُوه َواَل تَُكونُوا َكالهت ي َنقََضْت َغْزلََها م 

يَاَمة  دََخاًل بَْينَُكْم أَن تَُكوَن  ُ ب ه  ۚ َولَيُبَي  نَنه لَُكْم يَْوَم اْلق  ٍة ۚ إ نهَما َيْبلُوُكُم َّللاه ْن أُمه َي أَْربَٰى م  ةٌ ه  أُمه

 [.72: النحل( ]َما ُكنتُْم ف يه  تَْختَل فُونَ 

 ريطة الحمقاء بنت عمرو بن كعب بن"ويقصد بالمرأة التي نقضت غزلها 

 ".سعد وهي أم أخشن بن شريف الزهري

ففي اآلية تشبيه للذين ينقضون إيمانهم بالمرأة التي تغزل، وهذا دليل على أن 

عملية تقوم بها النساء قديما فكن "المرأة في الجاهلية كانت تمارس عمل الغزل وهو 

 ".يحضرن المادة التي تصلح للغزل مثل الصوف أو الوبر ومثل القطن اآلن

هذا العمل ألنه عمل خاص بالنساء واآلية في هذا المحل ذكرت المرأة في 

فكانت المرأة تكن في بيتها وتمارس مثل هذه الصناعات "في ذلك الوقت دون الرجال 

البسيطة التي تكون منها أثاث بيتها منه ومالبس وغيره، وإلى األن نرى المرأة التي 

مل تحافظ على كرامتها من زحمة الحياة ومعترك اإلختالط نراها تقوم بمثل هذا الع

 ".النسائي

وعليه فمن األعمال التي شرعها اإلسالم للمرأة بالنصوص الشرعية الغزل 

الذي مارسته قديما وحديثا، في بيتها أو خارجه، بكسب مالي تساعد به عائلتها أو بغير 

كسب، لتلبية حاجيات أسرتها، ومع تطور الزمن تطورت الوسائل المستخدمة في 

 .غي وأثبتت جدارة ومهارة في هذا الجانبالغزل، فأدتها المرأة كما ينب

فالقرآن ضرب لنا مثال من خالل هذه اآلية عن عمل المرأة وهذا العمل على 

 .صعوبته والمشقة التي تالزمه إال أنها قامت به

 

 :الخاتمة

 :يلي لى ماإمما سبق نخلص 

وهي مطالبة بأداء ،اإلسالم يحث المرأة على العمل بمفهومه الشرعي -

 .على أكمل وجه لتستحق جزاءا عليه  أعمالها

 .من حقها أن تكسب وتتكسب وهذا النها داخلة تحت دائرة المساواة -

 .المرأة عملت وتعمل في مجاالت خاصة بها لحاجتها الى العمل-
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المرأةلها دور اجتماعي لذلك يفترض عليها أن تكون فاعلة في مجال التنمية -

وليست مجرد حاضنة وهذا ما أثبتته التجارب  وصناعة الغد و إيجاد حلول للمشكالت

 .الواقعية

جزاء عمل المرأة حددته االياتالقرانية وهو الحياة الطيبةفيالدنيا،وقبول -

 .العمل و الجنة في االخرة 

عمال تختص بها المرأة دونا عن الرجل وهذا نظرا هناك بعض األ-

 .الختالفها عنه من الناحية البيولوجية

 :الهوامش
جامعة لنصوص  عبد الحليم دمحمأبو شقة، تحرير المرأة في عصر الرسالة ،دراسة عن المرأة -1

ه،دار القلم للنشر والتوزيع 1022القران الكريم وصحيحي البخاري ومسلم،الطبعة السادسة 

 (.4/14)بالكويت

 .(0/101) 1797دار الفكر، أحمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السالم دمحم هارون ،-2

دمحمبن دمحم بن عبد الرزاق الحسيني الملقب بمرتضى الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس -4

 (.1/9414)، ،دار الهداية

أبو البقاءأيوب بن موسى الحسيني الكفوي، معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية،تحقيق عدنان -0

 (.1/187)دمحم المصري ،مؤسسة الرسالة –درويش 

–،دارالكتب العلمية بيروت  2006الرحمان بن خلدون مقدمةابن خلدون، الطبعة التاسعة  عبد-1

 .228: ص. لبنان

 (.1012)،1779دمحم متولي الشعراوي ، تفسير الشعراوي مطابع أخبار اليوم نشر عام -6

 .21: ص. 1788: يوسف القرضاوي، مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم، دار الشهاب ط-9

، 2004حميدان، مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية في اإلسالم، دار هومة للطباعة الجزائر رشيد -8

 .114: ص

أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، جابر بن موسى أبو بكر الجزائري ، مكتبة العلوم والحكم المدينة -7

 (.2/421) 2004المنورة، الطبعة الخامسة 

ابن كثير، دار القرآن الكريم بيروت لبنان، الطبعة السابعة  دمحم علي الصابوني، مختصر تفسير-10

1781 (0/601.) 

شهاب الدين محمود األلوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تحقيق علي -11

رشيد حميدان، مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية  عبد البار عطية، دار الكتب العلمية بيروت، ط

 (.10/274)هـ 114.1/1011: ، ص2004م، دار هومة للطباعة الجزائر في اإلسال

 (.2/421)أيسر التفاسير، أبو بكر جابر الجزائري، -12

هـ،  1009، 4الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربية بيروت، ط-14

(4/479.) 

 (.14/1771)يوم دمحم متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي، مطابع أخبار ال-10

هـ  1040، 2نخبة من أساتذة التفسير، التفسير الميسر، مجمع الملك فهد لطباعة المصاحف، ط -11

(8/448.) 

دمحم بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد دمحم شاكر، مؤسسة الرسالة -16

 (.21/470)هـ  1020، 1ط
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 (.14/1771)الشعراوي، -19

 (.0/061)ر الميسر التفسي -18

أبو الحسن علي بن دمحم البغدادي الشهير بالماوردي، النكت والعيون، تحقيق السيد ابن عبد -17

 (.2/470)المقصود، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان 

 (.0/061)التفسير الميسر -20

 (.4/010)أيسر التفاسير  -21

 (.18/71)روح المعاني -22

هـ  1012القاهرة ، الطبعة السابعة عشر،  –آن، دار الشروق بيروت سيد قطب، في ظالل القر-24

(2/42.) 

 (.2/42)سيد قطب -20
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