آراء القائلين بأن األصل في عمل المرأة خارج البيت هو المنع وأدلتهم بين
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ABSTRACT
Women’s involvement in public affairs and their
participation in social responsibilities are among the
essential themes of the Islamic contemporary thought.
Many contemporary Muslim jurists and thinkers
endeavour to answer some basic questions related to
the social responsibilities and the social role of men and
women to achieve social prosperity and civilizational
progress of the society. They hold different answers to these
questions. Some of them believed that woman is a partner
of man in all aspects of life and both (man and woman)
hold the same responsibility of social development and
administration. On the other hand, there are those who
rejected woman’s involvement in public affairs and said
woman’s job is primarily to take-care of house and family
affairs at home. Through textual and analytical methods,
this paper attempts to evaluate the views of those Muslim
jurists who restricted the social roles of woman only
to house and family affairs, particularly whether their
argument is based on genuine and absolute evidence
(qat`i al-dalalah wa al-thubut) from the Qur’an, or based
on ijtihad. Finally, their views are assessed through and
within the Qur’anic teachings on social responsibility
and also through woman’s social status during the time of
the Prophet p.b.u.h..
Keywords: Muslim woman, public administration, Islamic thought.
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تمهيد :العمل في المنظور القرآني
إن الشارع سبحانه وتعاىل حدد الغاية من وجود اإلنسان ووظيفتة األصلية «باالستخالف
على األرض» ،أي العمل لتعمريها وبنائها مبا فيه املنفعة له وملعيشته .واالستخالف
وما يرتتب عليه من عمل وتعمري لألرض ليس حمصوراً بفئة معينة من جنس البشر
َال
دون غريهم .فالنصوص القرآنية الواردة يف خالفة اإلنسان كقوله تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ ق َ
ِف
الئ َ
َك ْم َخ َ
ْض َخلِيفَةَ ﴿ 1،﴾...و ُه َو الَّذِي َج َعل ُ
ِل فِي ا َألر ِ
ِك ِة إِنِّي َجاع ٌ
الئ َ
ُّك لِ ْل َم َ
َرب َ
3
2
ْض َفمَن َك َف َر َ�ف َع َل ْي ِه ُك ْف ُرهُ﴾..
ِف فِي ا َألر ِ
َك ْم َخالئ َ
ْضُ ﴿ ،﴾...ه َو الَّذِي َج َعل ُ
ا َألر ِ
4
ِين فِيه ،﴾...ال حتمل أدىن
َخ َلف َ
ُّست ْ
َكم م ْ
َسولِ ِه َوأَن ِف ُقوا مِمَّا َج َعل ُ
و﴿ءا ِمنُوا بِاهللِ َور ُ
إشارة إىل ختصيص وظيفة االستخالف بالذكورة أوباألنوثة ،بل إننا نالحظ أن خطاب
اجلمع الوارد يف هذه النصوص (جعلكم) يشمل الرجال والنساء ،كما أ ّن حفظ احلياة
وإصالح األرض وملؤها بالعمران وشىت مظاهر املدنية واحلضارة ،أمر عام للرجل واملرأة،
إذ أن جنس البشر (ذكراً أو أنثى) ميثل الكائن املستخلف يف األرض.
ويف اخلطاب القرآين ال فرق بني املرأة والرجل قي قضايا العقيدة واإلميان ،واحلالل
واحلرام ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،والعمل الصاحل وحماربة الفساد .فأساس
العمل يف املنظور القرآين هو أن اهلل سبحانه وتعاىل ال يضيع عمل عامل﴿مِّن ذ ََك ٍر أَ ْو
َح َس َن َعمَال﴾ 6.فاإلميان باهلل واألداء
َن أ ْ
َج َر م ْ
جل وعال ال يضيع ﴿أ ْ
أُنثَى﴾ 5،وأنه ّ
احلسن للعمل ميثالن املعيار األصلي لتقييم العمل حتسيناً أو تقبيحاً بغض النظر عن
جنس الفاعل ومواصفاته اخلِلقيّة أو مؤهالته العلمية .فالرّجال والنساء يف املقياس القرآين
بعضهم أولياء بعض على مناصرة احلق وخماصمة الباطل يف اإلصالح اإلجتماعي
والديين من تقومي وبناء ،وحتسني ظروف املعيشة املادية للمجتمع املسلم ،حبيث يتحول
اجملتمع كله إىل خليّة ناشطة هلا منهج وغاية 7،وهبذا النمط يتحقق قوله صلى اهلل
1
2
3
4
5
6
7

سورة البقرة ،اآلية30 :
سورة األنعام ،اآلية165 :
سورة فاطر ،اآلية39 :
سورة احلديد ،اآلية7 :
سورة آل عمران ،اآلية.195 :
َح َس َن َعمَال”
َن أ ْ
َج َر م ْ
ُضي ُع أ ْ
لحَِات إِنَّا ال ن ِ
الصا ِ
ِين ءا َمنُوا َو َع ِملُوا َّ
سورة الكهف ،اآلية“ ،30 :إ َِّن الَّذ َ
ُنك ِر
َن الْم َ
ُوف َوَ�يْ�ن َه ْو َن ع ِ
ْض يَْأ ُمرُو َن بِالْ َم ْعر ِ
ْض ُه ْم أَ ْولِيَاء َ�بع ٍ
َات َ�بع ُ
سورة التوبة ،اآلية“ ،71 :وَالْ ُم ْؤِمنُو َن وَالْ ُم ْؤِمن ُ
ِك َسَ�ي ْرحمَُ ُه ُم اهللُ إ َِّن اهللَ َعزِي ٌز َح ِكيمٌ”.
ُطيعُو َن اهللَ َور َُسولَُه أُ ْولَئ َ
الزَكا َة َوي ِ
ال َة َوُ�ي ْؤتُو َن َّ
الص َ
َويُقِيمُو َن َّ
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عليه وسلم« :النساء شقائق الرجال»« 8،يف مجلة احلقوق والواجبات» 9،مع مراعاة
الفروق احملدودة بينهما احرتاماً ألصل الفطرة.
أضف إىل ذلك أن لفظ «العمل» عام يف املنظور القرآين يدخل فيه العمل املهين،
وتربية األوالد ،وممارسة السياسة ،وإدارة األعمال ،وأداء العبادات ،والواجبات الدينية،
وهو مطلوب من الفرد املسلم 10.ومن هنا فإن العمل لالكتساب والرزق وحتصيل أسباب
املعيشة سواء عن طريق التجارة ،والزراعة ،والصناعة ،أو اإلدارة واحملاسبة ،حق من حقوق
يب
َص ٌ
ِّساء ن ِ
َسبُواْ َولِلن َ
يب مِّمَّا ْاكت َ
َص ٌ
الفرد األصلية فال جيوز حرمانه منها .فللرجال﴿ :ن ِ
حث القرآن الكرمي
حق كل منهما أن يعمل ويكتسب ،وعليه ّ
َسبْنَ﴾ 11،ومن ّ
مِّمَّا ْاكت َ
على العمل وضرورة االستمرار فيه رجاالً ونساءً .فاآليات القرآنية مثل قوله تعاىل﴿ :
ُنك ِر
َن الْم َ
ْن ع ِ
ُوف َو�يَْ�ن َهو َ
ُون بِالْ َم ْعر ِ
ْض يَْأ ُمر َ
ُم أَ ْولِيَاء َ�بع ٍ
ْضه ْ
َات َ�بع ُ
ُون وَالْ ُم ْؤِمن ُ
وَالْ ُم ْؤِمن َ
َضح بشكل صريح أن اهلل
ُون اهللَ َور َُسولَهُ﴾�ُ ،تو ِّ
ُطيع َ
الزَكا َة َوي ِ
ُون َّ
ال َة َوُ�ي ْؤت َ
الص َ
ُون َّ
َويُقِيم َ
سبحانه وتعاىل أراد أن يكون للمرأة نصيب يف بناء األمة وتكوين الشخصية اإلسالمية.
8

9
10

11

أخرجه اإلمام أمحد يف باقي مسند األنصار من جديث أم سليم بنت ملحان برقم  ،5869والرتمذي يف
ال وال يذكر احتالماً برقم  ،105وأبو داود يف كتاب
كتاب الطهارة ،باب ما جاء فيمن يستقيظ فريى بل ً
الطهارة ،باب يف الرجل جيد البله يف منامه برقم  .204ومقابل هذا اخلطاب النبوي الذي ساوى بني العقول يف
اخلطاب جند يف جمتمعاتنا تقاليد شعبية تنشأ عليها األجيال ،وفيها متييز صريح بني اجلنسني-الذكر واألنثى ،بل
وفيها نظرة دونية للمرأة وتقليل لقدراهتا الفكرية وهتميش لدورها يف اإلصالح االجتماعي .ومن تلك التقاليد
الشعبية الشائعة اليت يتلقاها الطفل منذ صغره قوهلم“ :النساء حبائل الشيطان” و “املرأة باب اجلحيم”،
“ذل قوم أسندوا أمرهم
و “مَن كانت له امرأة كان له عدوّ” ،و”مَن يثق بالنساء يكتب على الثلج” ،و ّ
إىل امرأة” و”املرأة شعرها طويل وفكرها قصري” وغريها من األقوال واألمثلة الشعبيةhttp://www.( .
 )balagh.com/matboat/alamb/116/t60vkpo4.htmبالتأكيد أن هذه األقوال وأمثاهلا تشكل
ثقافة مريضة مبنية على التمييز ،وال تدل إال على التربير الذكوري حلالة االسرتسال مع الشهوات وضعف
اإلرادة وإلقاء اللوم على اآلخرين واهلروب من املسؤولية .ومما ال شك أن هذه األمثلة الشعبية وغريها جتعل
املرأة تعيش يف أجواء اإلمهال والتهميش واالنتقاص والكبت واحلرمان والشعور بالدونيّة.

الشيخ حممد الغزايل ،قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة( ،القاهرة :دار الشروق ،ط،)1990 ،1
ص.16-15
ويعين العمل هنا اجملهود اإلرادي الواعي الذي يستهدف منه اإلنسان حتقيق منفعة معينة لإلنسان أو دفع الضرر
منه ،أو هو كل جمهود بدين أو ذهين مقصود ومنظم يبذله اإلنسان إلجياد زيادة مادية أو منفعة روحية .ويدخل يف
هذا التعريف كل الطاقات أو اجلهود اليت يبذهلا اإلنسان من أجل حتصيل أو إنتاج ما يؤدي إىل إشباع حاجة معينة،
ويدخل فيه أداء العبادات ،والواجبات الدينية ،وكذلك العمل املهين لالكتساب وحتصيل أسباب املعيشة سواء عن
طريق التجارة ،والزراعة ،والصناعة ،أو اإلدارة واحملاسبة وتربية األوالد ،وممارسة السياسة ،وإدارة األعمال ،أو املشاركة
اخلاصة املالية منها أو الرتبوية أو
يف االنتخابات النيابية والتشريعية .ونعين بالقطاع اخلاص املمؤسسات أو الشركات ّ
الثقافية اليت ال متلكها احلكومة ،بينما القطاع العام يتكون من الشركات واملؤسسات اليت متلكها احلكومة.
سورة النساء ،اآلية32 :
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النص
آراء القائلين بأن األصل في عمل المرأة خارج البيت هو المنع بين ّ
واالجتهاد
تناول الدكتور عبد الكرمي زيدان يف كتابه« :املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم
يف الشريعة اإلسالميّة» ،العنمل وفضله ومكانته يف اإلسالم ،ويورد النصوص القرأنيّة
حق للمسلم أُوتيه من قبل الشرع.
واحلديثيّة اليت وردت يف املوضوع ،ويذكر أن العمل ّ
ويتعرض أيضا ملوضوع عمل املرأة وحرية العمل ،ويشري إىل أن احلكمة يف مشروعيّة
العمل املشروع حتصيل اإلنسان ما يوفر له أسباب العيش ،لكن إذا توفر لإلنسان
ذلك كله كان العمل يف حقه مباحاً ،له أن يعمل ليزداد كسباً ،وله ان ال يعمل؛
ألن عنده ما يكفي لسد متطلبات ومقتضيات معيشته« .وحيث إن املرأة مكفيّة
املؤونة؛ ألن نفقتها على زوجها إن كانت ذات زوج ،وسواء كانت غنيّة أو فقرية
فإن مل تكن ذات زوج فنفقتها على أبيها ،إن مل تكن ذات مال ،فإن مل يكن هلا
12
أب فنفقتها على أخيها أو من تلزمه نفقتها .فالعمل إذن يف حق املرأة مباح».
وإذا كان العمل لالكتساب والرزق وحتصيل أسباب العيش مباحاً يف حق املرأة عند
الدكتور عبد الكرمي زيدان ،فإن هذا املباح جيب أن ال يزاحم ما هو واجب عليها؛
ألن فعل الواجب آكد من فعل املباح ،بل وال يزاحم هذا املباح ما هو مندوب للمرأة.
«وحيث أن واجب املرأة القيام بأعمال البيت وما تتطلبه احلياة الزوجيّة والوفاء حبق
الزوج عليها ،وقيامها بشؤون أوالدها وتربيتهم وخدمتهم ،وهذه الواجبات كثرية جداً
ومتعبة ،وحتتاج إىل تفرغ املرأة هلا ،وبالتايل ال ميكنها –عادة وغالباً -القيام بالعمل
املباح هلا خارج البيت إال غلى حساب التفريط هبذه الواجبات ،والتقصري يف أدائها
إن مل نقل إمهاهلا ،وحيث إن من أصول احلقوق والواجبات عدم جواز مزامحة ما هو
حق لإلنسان ملا هو واجب عليه ،وإن حق العمل للمرأة مباح كما ذكرنا ،فال جيوز
13
أن يزاحم هذا املباح واجبات املرأة يف البيت».
وحتت عنوان «املنع هو األصل يف عمل املرأة خارج البيت» خيتتم عبد الكرمي
زيدان بكالمه عن املرأة وعملها خارج البيت ،أن األصل هو «املنع واحلظر( ،والسبب)
ألن عملها يف خارج البيت يزاحم عملها يف البيت وهو واجب عليها ،ومزامحة املباح
12
13

الدكتور عبد الكرمي زيدان ،المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة اإلسالمية( ،بريوت :مؤسسة
الرسالة ،ط ،)1994 ،2ج ،4ص.265
املرجع السابق ،ص.266
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للواجب على حنو خيل بأدائه ال جيوز» 14.أي مادام واجبها وهو العمل يف البيت
يتعارض مع عملها املباح وهو العمل خارج البيت فإن األصل يف عمل املرأة خارج
البيت عند الدكتور عبد الكرمي زيدان هو املنع ألن العربة للغالب ال للنادر.
وجند يف فتاوى مساحة الشيخني عبد العزيز بن باز ،وحممد صاحل بن العثيمني
(رمحهم اهلل تعاىل) ،اتفاقاً تاماً على جواز عمل املرأة لكن مبجاالت حمدودة وشروط
معينة ،وذلك« :أهنا تقوم مبا يقوم به مثلها يف بيت زوجها وأسرهتا من طبخ وعجن
وكنس وغسل مالبس ،وسائر أنواع اخلدمة والتعاون اليت تتناسب معها األسرة ،وهلا
أن تقوم بالتدريس والبيع والشراء والصناعة من نسيج وصبغ وغزل وخياطة وحنو ذلك
إذا مل يفض إىل ما ال جيوز شرعاً من خلوهتا بأجنيب واختالطها برجال غري حمارم
اختالطاً حتدث منه فتنة أو يؤدي إىل فوات ما جيب عليها حنو أسرهتا دون أن تقيم
15
مقامها من يقوم بالواجب عنها ودون رضاهم».
ولقد تناول الدكتور الشيخ مصطفى السباعي يفكتابه «املرأة بني الفقه والقانون»،
قضية املرأة وما يتعلق هبا بني الرؤية القانونية والفقهية ،ويف اخلتام خلّص رأيه يف القضية
ال
يف عدّة نقاط ،منها وجوب تعليم املرأة ،وجعل برامج التعليم للبنات خيتلف قلي ً
عن برامج التعليم للشبان ،ومنها أنه جيب أن تتمتع املرأة جبميع احلقوق اليت منحها
إياها اإلسالم ،ومنها إعدادهن أليام النكبات فيما يتعلق بالدفاع املدين ،واإلسعاف،
واستعمال السالح ،وإتقان الرمي .ومنها أيضاً أنه« :جيب أن يضيق من نطاق
توظيفها يف الدولة ،حيث ال توظّف إال يف وظائف تتفق مع رسالتها ومع طبيعتها،
كالتطبيب للنساء ،وتطبيب األطفال ،والتعليم يف مدارس األطفال ويف املدارس
16
الثانوية للبنات وما أشبهها من أعمال التوجيه االجتماعي لألسر والعائالت».
17
ومنها أيضاً أنه« :جيب أن ال يسمح للمرأة باالشتغال خارج منزهلا»...
فهذه األقوال اليت أوردناها هنا تفيد واحد من احتماالت ثالثة فيما تتعلق
14
15

16
17

املرجع السابق ،ص.266
فتاوى العلماء للنساء :تحتوي على 185سؤا ًال ته ّم المرأة المسلمة ،لسماحة الشيخني عبد العزيز بن باز
وحممد صاحل بن العثيمني( ،اإلسكندرية :مكتبة اإلميان) ،ص  .100فعمل املرأة يف هذه الفتاوى مباح وهلا أن تسهم
يف إصالح اجملتمع لكن مبجاالت معينة وبشروط حمددّة فاجملاالت حمدودة باخلدمات اليت ال تتعارض مع معيشتها
شرعي.
األسرية مث باألعمال اليت ال تؤدي إىل حمظوٍر ّ
الدكتور الشيخ مصطفى السباعي ،المرأة بين الفقه والقانون( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط ،)1984 ،6ص
.203
املرجع السابق ،ص .204
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بعمل املرأة خارج البيت ،أوال ،إما أن األصل يف عمل املرأة خارج البيت هو املنع إال
عند الضرورة ،وهذا واضح من كالم عبد الكرمي ريدان والشيخ مصطفى السباعي،
ثانيا ،أو التضييق عليها حبيث ال يسمح هلا يف العمل خارج إال يف حاالت استثنائيّة
مثل التأكد أن عملها خارج البيت يتناسب مع مسؤولياهتا األسريّة ،ثالثا ،أو حتديد
عملها يف جماالت معينة حمدودة كالتطبيب للنساء ،وتطبيب األطفال ،والتعليم يف
مدارس األطفال ،أو طبخ وعجن وكنس وغسل مالبس .وهنا تثار تساؤالت وهي إذا
كانت اآليات القرآنية صرّحت بضرورة العمل وأطلقت لفظ «العمل» دون حتديده
جبنس أو مكان معني ،فما مصدر حتديد عمل املرأة ودورها االجتماعي بالبيت دون
خارجه؟ وإذا كانت وظيفة االستخالف البشري على األرض والسعي إىل اإلصالح
االجتماعي وظيفة عامة ،فلماذا احلكم على عمل املرأة يف البيت وتربية األطفال
والقيام باملهام الزوجية فيه بالوجوب وخارج البيت ندباً؟ وأيضاً إذا كان أصل العمل
حق مشروع للجميع فمن أين
والسعي إىل طلب الرزق واملعيشة يف املنظور اإلسالمي ّ
نص قاطع من القرآن والسنة ،أم إىل اجتهاد
التضييق والتحديد؟ وهل هذا يستند إىل ّ
وما تقتضيه املصلحة والعرف؟
مناقشة أدلة القائلين بأن األصل في عمل المرأة خارج البيت هو المنع
يف معرض الكالم عن عمل املرأة خارج البيت يورد املانعون له اآليات القرآنية
ُم َعلَى
ْضه ْ
َض َل اهللُ َ�بع َ
ِّساء بِمَا ف َّ
ُون َعلَى الن َ
ال َ�قوَّام َ
ِّج ُ
مثل قوله تعاىل﴿ :الر َ
ُّج
ِك َّن وَال َ�ت�بَر َّْج َن َ�ت�بَر َ
عليهن دَرجة﴾َ ﴿ 19،وَ�قر َْن فِي ُ�بيُوت ُ
َّ
ْض﴾﴿ 18،وللرِّجال
َ�بع ٍ
20
ْجا ِه ِليَّ ِة األُولَى﴾ ،للتفريق بني اجلنسني يف جمال الوظيفة املهنية وحتديد دورمها
ال َ
ال
يف اجملتمع ،أو التمييز بينهما فيما يتعلق بالقدرات العقلية والفكرية .لنبدأ مث ً
َض َل اهللُ
ِّساء بِمَا ف َّ
ُون َعلَى الن َ
ال َ�قوَّام َ
ِّج ُ
القوامة الورادة يف قوله تعاىل﴿ :الر َ
ْض﴾ ،فالقوامة هنا هي مسؤولية «اإلنفاق» 21ومحاية األسرة،
ُم َعلَى َ�بع ٍ
ْضه ْ
َ�بع َ
كما يقول املفسرون أمثال الرازي والطربي -وليست السيادة والتفوّق واهليمنة،18
19
20
21

سورة النساء ،اآلية34 :
سورة البقرة ،اآلية228 :
سورة األحزاب ،اآلية33 :
الرازي ،اإلمام فخر الدين حممد ،التفسير الكبير( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ،)1990 ،1ج ،10ص،72
القرطيب ،أيب عبد اهلل حممد بن أمحد ،الجامع ألحكام القرآن( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط ،)2004 ،2ج،5
ص.111-110
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«فضل»
ال جلنس على جنس .فالفعل ّ
علماً بأن مسؤولية االنفاق ليست تفضي ً
ال منهما من مواصفات تتناسب وطبيعة جنسه ،إذ أن «قوامة
يعين مبا وهب ك ً
الرجل على املرأة ال تقتضي تفضيله عليها يف الدين أو يف الدنيا» 22.فالعالقة اليت
تشري إليها القوامة تشبه عالقة الرئيس باملرؤوس ،فالرئيس أو ويل األمر مسؤول عن
الرعية رجاالً ونسا ًء من حيث الرعاية والتدبري يف قضاياهم اليومية واملصريية ،ال من
باب أنه أفضل منهم من حيث اخلِلقة ،بل من باب «إمنا جعل اإلمام ليؤمتّ به»،
وعليه جاءت طاعة والة األمر مقرونة بطاعة اهلل ورسوله لتستقيم احلياة وينتظم
23
األمر كما جاء يف سورة النساء.
عليهن
َّ
فالقوامة يف هذه اآلية وكذلك الدرجة املذكورة يف قوله تعاىل﴿ :وللرِّجال
دَرجة﴾ وردتا يف جمال اإلنفاق والطالق ومحاية األسرة .فالدرجة هنا هي درجة
حمدودة من أجل النظام األسري ،وليس فرصة للتعايل والتفاضل ،كما أن قوامة الرجل
على املرأة ال تعين حبال من األحوال «التنقيص من قدر إنسانية املرأة وال من تفرقة
يف اجلوهر واملعدن بني الرجل واملرأة فإ ّن فضل اهلل معقود بتزكية النفوس» 24.فاملسألة
هنا مسألة تنوع يف اخلدمات وليست مسألة تفاضل بني أجناس البشر ،علماً بان
أساس التفاضل والتمايز بني الناس يف املنظور اإلسالمي مبين على «التقوى» وهي
ال عن ذلك أن «القوامة والدرجة» املذكورتني يف اآليتني
قيمة أخالقية مكتسبة 25.فض ً
ال يتضمنان داللة قاطعة على منع عمل املرأة يف خارج البيت وداخله ،وعليه فإن
االستدالل باآليتني على منع عمل املرأة خارج البيت استدالل ظين ،إذ ال ذِكر للفظ
ال عن حتديد مكاين له ،واستدالل «الدرجة والقوامة»
«العمل» هنا يف اآليتني فض ً
ملنع عمل املرأة خارج البيت احتمال بعيد .ومسؤولية اإلنفاق ومحاية األسرة اليت
تشري إليه اآليتني-كما قال به املفسرون أمثال الشوكاين ،ورشيد رضا 26،شأهنا شأن
22
23
24
25
26

الدكتور حممد حممد حسني“ ،اجملتمع املختلط” (ضمن كتاب) ،المرأة المسلمة ،حرّج أحاديثه وراجعه  :حممد
ناصر الدين األلباين( ،بريوت :دار اجليل ،ط ،)1988 ،1ص.157
“ياءيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولوا األمر منكم ”...سورة النساء ،اآلية59 :
عبد الرب نواب الدين آل نواب ،عمل المرأة وموقف اإلسالم منه( ،الرياض :دار العاصمة ،ط ،)1989 ،2ص
.215
فاملبادئ والقيم األخالقية مثل التقوى ،العمل ،اإلحسان ،الصدق واألمانة ،فعل اخلري ،واالمتناع عن الشر،
أساس للتفاضل والتمايز بني البشر يف الرؤية القرآنية.
اإلتقان ،ومداومة العمل الصاحل ٌ
الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير :الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير ،ج ،1ص ،460انظر
أيضاً رشيد رضا ،تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار( ،بريوت :دار الفكر ،)1973 ،ج ،5ص.68
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مسؤولية أويل األمر على الرعية وهي وظيفة يباشرها الفرد دون أن يكون أفضل الناس
أو أكرمهم.
ْجا ِه ِليَّ ِة األُولَى﴾ ،فقد
ُّج ال َ
ِك َّن وَال َ�ت�بَر َّْج َن َ�ت�بَر َ
أما قوله تعاىل ﴿ َوَ�قر َْن فِي ُ�بيُوت ُ
اختلف املفسرون حول معىن هذه اآلية ،وهذا اخلالف يتعلق أوالً بلفظ ﴿ َوَ�قر َْن﴾،
حيث قرأ اجلمهور﴿ َوقِ ْرنَ﴾ بكسر القاف ،وقرأ عاصم ونافع بفتحها أي ﴿ َوَ�قر َْن﴾.
يذكر القرطيب يف تفسريه أن القراءة األوىل حتتمل وجهني :أحدمها أن يكون من
َي َس َك َن ,واألمر «قِرْ» ,وللنساء «قِ ْرنَ»  ,مثل « ِع ْد َن
الوقار :وََ�ق َر يَقِر َوقَا ًرا أ ْ
هنن بالوقار والسكينة واحلشمة يف البيت لتعم
َوزِنَّ» 27.أي أن اهلل سبحانه وتعاىل يأمر ّ
28
ُوتك َّن».
َس ِكينَة فيِ ُ�بي ُ
الرمحة والسكينة واملودة فيه «بمَِعْنىَ ُ :ك َّن أَهْل َوقَار و َ
االحتمال الثاين ،وهو قول املربد ,هو أن يكون من «الْ َق َرار» ,تقول :قررت
ِك َّن﴾،
باملكان (بفتح الراء) أقر .فلفظ ﴿ َوَ�قر َْن (بكسر القاف وفتحها) فِي ُ�بيُوت ُ
هنا من القرار والثبات يف البيت دون اخلروج منه إال للضرورة 29.فاملفسرون أمثال
الطربي جيزمون بأن اآلية تفيد األمر بلزوم البيت وإن كان اخلطاب لنساء النيب صلى
اهلل عليه وسلم ،الن الشريعة طافحة بلزوم النساء بيوهتن ,واالنكفاف عن اخلروج
30
منها إال لضرورة.
فنظراً هلذا االختالف يف القراءت يف اآلية الكرمية وتعدد معاين لفظ ﴿ َوَ�قر َْن﴾
ُب اجلزم بأن اآلية حتمل داللة قاطعة بلزوم املرأة البيت أومنعها من العمل يف
َصع ُ
يْ
خارجه ،فالداللة هنا داللة ظنّية قابلة لالجتهاد .أضف إىل ذلك أنه لو جتاوزنا
مسألة تعدد القراءت يف اآلية الكرمية وقبلنا القراءة اليت تفيد القرار والثبات يف البيت،
ْجا ِه ِليَّ ِة
ُّج ال َ
نص اآلية أي قوله تعاىل﴿:وَال َ�ت�بَر َّْج َن َ�ت�بَر َ
فما معىن املقطع الثاين من ّ
األُولَى﴾؟ يذكر املفسرون أن املقصود من هذه اجلملة هو خمالفة من قبلهن يف املشية
27
28
29

30

القرطيب ،أيب عبد اهلل حممد بن أمحد ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،14ص.116
الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير ،ج ،3ص.279-277
ِست ,ونقلوا حركتها إىل
َس ْست :م ْ
واألصل أقررن ,بكسر الراء ,فحذفت الراء األوىل ختفيفا ,مثل َظلَلْتِ :ظلْتَ ,وم َ
القاف ,واستغين عن ألف الوصل لتحرك القاف .أما قراءة أهل املدينة وعاصم ,فعلى لغة العرب :قررت يف املكان
إذا أقمت فيه (بكسر الراء) أقر (بفتح القاف) ,من باب محد حيمد ,وهي لغة أهل احلجاز ،واألصل “اقررن”
حذفت الراء األوىل لثقل التضعيف ,وألقيت حركتها على القاف فتقول :قرن .قال الفراء :وقال أبو عثمان املازين:
قررت به عينا (بالكسر ال غري) ,من قرة العني .وال جيوز قررت يف املكان (بالكسر) وإمنا هو قررت (بفتح الراء).
انظر :تفسير القرطبي :الجامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد القرطيب،ج ،14ص.116
املرجع السابق.
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وإظهار احملاسن للرجال ,إىل غري ذلك مما ال جيوز شرعاً ،مثل« :أن تبدي املرأة من
زينتها وحماسنها ما جيب عليها سرته مما تستدعي به شهوة الرجال 31»،من إظهار
الزينة لألجانب ،والتمايل يف املشي ،وهذا يتم يف الغالب يف خارج البيت.
ِك َّن﴾ حيمل معىن الثبات يف
فإذا قلنا أن املقطع األول من اآلية ﴿ َوَ�قر َْن فِي ُ�بيُوت ُ
ْجا ِه ِليَّ ِة األُولَى﴾؟ إذا ال معىن
ُّج ال َ
البيت ،فما معىن املقطع الثاين ﴿وَال َ�ت�بَر َّْج َن َ�ت�بَر َ
أن متنع زيداً أو عمراً من الذهاب إىل السوق وتطلب منه ألاّ خيون أحداً يف السوق،
فاألمر األول يكفي من الثاين ،حبيث إذا منعت زيداً من الذهاب إىل السوق بقولك
ال تذهب إىل السوق! فال داعي أن تقول له أيضاً ال ختن أحداً فيه! فإذا كان لفظ
﴿ َوَ�قر َْن﴾ يشري إىل القعود والثبات يف البيت ،فإنه يقطع السبيل من املنع عن التربج
املنهي عنه يف اآلية معناه ال تظهر الزينة واجلمال
يف خارجه ،اللهم إذا قلنا أن التربج ّ
يف البيت وهذا ما مل يقله أح ٌد من العلما ،بل إن إظهار الزينة واجلمال يف البيت أمر
مطلوب من الزوج والزوجة.
أما املعىن الذي تفيده بعض القراءات وهو «الوقار والسكينة» ،فهذا ال نلمس
أي تعارض بني املقطعني ،بل إننا ندرك أن اآلية يف جمملها تتناول قضايا أخالقية
ّ
وقيماً دينية للمجتمع املسلم يف داخل البيت وخارجه .فاملسألة هنا مسألة قيم
ِك َّن﴾ حيمل معين
ومبادئ ،وهلذا جند أن املقطع األول من اآلية ﴿ َوَ�قر َْن فِي ُ�بيُوت ُ
الوقار والسكينة اليت جيب أن تع ّم البيت املسلم ،أما املقطع الثاين الثاين﴿ :وَال
ْجا ِه ِليَّ ِة األُولَى﴾ ،ففيه هني عن التربج والسفور يف خارج البيت سواء
ُّج ال َ
َ�ت�بَر َّْج َن َ�ت�بَر َ
النص .فاملقطع
يف العمل وغريه ،وبالتايل فإن املقطع الثاين يكمل املقطع األول من ّ
األول يتضمن أخالقيات البيت املسلم ،بينما املقطع الثاين يتضمن أخالقيات اجملتمع
املسلم يف خارج البيت مبا يف ذلك أماكن العمل والدراسة واألسواق وغريها .حبيث
أن احلياة األسرية تتطلب االحرتام املتبادل والتفاهم املشرتك بني الزوجني ،إذ العالقة
الزوجية ليست عالقة حمام ومتهم ،وليست عالقة القانون مبخالفات املرور ،وإمنا
عالقة أخذ وعطاء وتسامح ،وعالقة مودة ورمحة وهذا كله يتطلب الوقار والسكينة،
كما أن التعايش والتعامل احلسن مع الناس يتطلب االلتزام باخالقيات سرت العورة
وعدم اخلضوع بالقول واإلعراض عن اجلاهلني.
31

الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير ،ج ،3ص278
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فخالصة القول أن اآلية الحتمل داللة قطعية وملزمة يف وجوب ثبات املرأة يف
البيت ومنعها من العمل خارج البيت ،فما ورد فيها يشري فقط بشكل صريح إىل
معايري وقيم أخالقية يف التعامل مع الناس يف خارج البيت وداخله وهي معايري مطلوبة
من الرجل واملرأة على ح ٍد سواء.
شروط عمل المرأة خارج البيت عند القائلين بأن األصل هو المنع بين االجتهاد
والنص
ّ
اشرتط القائلون بأن املنع هو األصل يف عمل املرأة خارج البيت شروطاً يف حالة
يب على حياهتا العائلية ،واستدلوا
الضرورة 32،منها أوالً :أال يكون لعمل املرأة تأثريٌ سل ٌ
حبديث ابن عمر رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال« :أال كلكم
ر ٍاع ،وكلكم مسؤول عن رعيته ،فاألمري ر ٍاع وهو مسؤول عن رعيته ،والرجل ر ٍاع
على أهل بيته ،وهو مسؤول عنهم ،واملرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة
عنهم…» 33،ويرون أن املرأة راعية لبيتها ،وألوالدها وإن عملها خارج بيتها فيه
مضيعة لألوالد ،وتقصري يف حق الزوج ,لذلك فإن عملها حمرم ،للفساد الذي ينتجه
من خالل عمل املرأة خارج بيتها.
ال فيه حمذور شرعي ،كاالختالط واخللوة،
ثانياً :اشرتطوا أيضاً أال تعمل عم ً
ِين
ِسا ِء الْ ُم ْؤِمن َ
ِك َون َ
َاج َك َوَ�بنَات َ
ُل لأَِ ْزو ِ
ِي ق ْ
واستدلوا لذلك قوله تعاىل﴿ :يَا أَُّ�يهَا النَّب ُّ
الل ُه َغفُوراً
ان َّ
ْن وََك َ
ْن فَال ُ�ي ْؤَذي َ
ِك أَ ْدنَى أ َْن ُ�ي ْع َرف َ
ِن َذل َ
ِن َجالبِيبِه َّ
ِن م ْ
ِين َع َل ْيه َّ
ي ُْدن َ
34
ْت النَّبيَِّ َصلَّى
َّاس قال« :سمَِع ُ
ر َِحيماً﴾ كما استدلوا حبديث اخللوة الذي رواه اب َْن َعب ٍ
ُسافِ ْر الْ َم ْرأَُة
َن رَُج ٌل بِا ْم َرأٍَة إِلاَّ َوَم َعهَا ذُو محَْ َرٍم َولاَ ت َ
ُول لاَ يخَْلُو َّ
يخَْط ُب وَ�يق ُ
َسلَّ َم ُ
اللَّ ُه َعلَيْ ِه و َ
إِلاَّ َم َع ذِي محَْ َرٍم  35»...وقوله صلى اهلل عليه وسلم« :إياكم ،والدخول على النساء,
32

انظر :حممد منري الغضبان ،أضواء على تربية املرأة املسلمة( ،الرسالة اخلامسة يف كتاب) ألمرأة المسلمة ،حرّج
أحاديثه وراجعه  :حممد ناصر الدين األلباين( ،القاهرة :مكتبة السنة .)1990 ،ص  .85-84وانظر أيضا:
مصطفى السباعي ،المرأة بين الفقه والقانون( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط ،)1984 ،6ص.157

34

سورة األحزاب ،اآلية59 :

33

35

عن أبن عمر رضي اهلل عنهماعن النيبصلى اهلل عليه وسلمقال: “أالكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته
فاألمري الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم واملرأة راعية على
بيت بعلها وهي مسئولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن
رعيته” .رواه الرتمذي يف كتاب اجلهاد “باب ما جاء يف اإلمام” ،وقالحديث ابن عمر حسن صحيح.

رواه مسلم يف كتاب احلج ،وأخرجه ،الدارمي يف سننه ،يف كتاب االستئذان ،باب باب ال تسافر املرأة إال
ومعها حمرم .
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فقال رجل من األنصار :يا رسول اهلل أفرأيت احلمو ,قال احلمو املوت».

36

ثالثاً :أن يتوافق عملها ،وطبيعتها األنثوية ،ومن هنا ال ينبغي أن تعمل املرأة يف
األعمال الشاقة .وعند استيفاء هذه الشروط ميكن أن تعمل املرأة عندهم يف جمال
الدعوة إىل اهلل والتعليم يف املدارس ،واملعاهد واجلامعات ،وللحصول على أعلى
الشهادات العلمية والتعليمية ،ويف التطبيب والوالدة وغريها من جماالت العمل.
ومن خالل وقفة يسرية مع النصوص اليت أوردها هذا الفريق نالحظ أن هذه
النصوص ال تفيد بشكل قطعي منع املرأة من العمل يف خارج البيت ،بل إهنا حتمل
أخالقيات العمل يف خارج البيت وداخله ومسؤوليات الوظيفة املهنية للرجل واملرأة
يف أماكن العمل من تدريس وتطبيب وحماسبة .فالشرط األول مثال :وهو أال يكون
يب على حياهتا العائلية وإال فإن عملها حمرم للفساد الذي ينتجه
لعمل املرأة تأثريٌ سل ٌ
من خالل عمل املرأة خارج بيتها ،فهذا الشرط ينطبق على الرجل كذلك ،حيث
إذا تعارض عمل الرجل أو أثر سلباً على مسؤولياته األسرية مما يؤدي إىل مضيعة
لألوالد واألسرة ،فإنه يف هذا احلالة شأنه شأن املرأة وعملها .أما الشرط الثاين وهو أال
ال
ال فيه حمذور شرعي ،كاالختالط واخللوة ،وكذلك الرجال أال يعملوا عم ً
تعمل عم ً
فيه حمذور شرعي .أما النصوص اليت استدلوا هبا يف هذا الصدد مثل قوله تعاىل﴿ :
ِن
ِن َجالبِيبِه َّ
ِن م ْ
ِين َع َل ْيه َّ
ِين ي ُْدن َ
ِسا ِء الْ ُم ْؤِمن َ
ِك َون َ
َاج َك َوَ�بنَات َ
ُل لأَِ ْزو ِ
ِي ق ْ
يَا أَُّ�يهَا النَّب ُّ
الل ُه َغفُوراً ر َِحيماً﴾ 37فاآلية تفيد املعايري
ان َّ
ْن وََك َ
ْن فَال ُ�ي ْؤَذي َ
ِك أَ ْدنَى أ َْن ُ�ي ْع َرف َ
َذل َ
الالزمة واألخالقيات الضرورية للمرأة املسلمة عند خروجها من البيت من سرت العورة
واالحتشام وعدم إظهار الزينة ،وهذا أمر مطلوب من الرجل واملرأة على ح ٍد سواء،
فاحلفاظ على األخالق واآلداب يف العمل وأماكن جتمع الناس مطلوب من الرجل
واملرأة ،وحديث «منع اخللوة» عام للرجل واملرأة.
القرآن الكريم وعمل المرأة في الوظائف العامة :اإلدارة والسياسة
أفىت بعض الفقهاء مبنع النساء يف الرتشح لعضوية اجملالس النيابية ،والربملانية وع ُدوا
توليها مناصب سياسية عالية أمراً غري مقبول حبجة ضعف املرأة الطبيعي ،وسرعة
36
37

فعند هؤالء أن هذه األحاديث وغريها تصرّح بعدم إجازة الدخول على النساء  ،وبعدم اخللوة مع املرأة األجنبية إال
مع ذي حمرم حفاظا على األعراض ،ووقاية من القيل والقال والفنت.
سورة األحزاب ،اآلية59 :
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تعرضـها للتأثريات والعواطف الفورية ،وعجزهـا عن محل أعباء العمل السياسي وتقلباته،
وألن اشرتاكها يف احلياة العامة يعرضها للظهور والسفور ،واالختالط بالرجال ،وإمهال
واجبها األول وهو رعاية الزوج وتربيـة الولد ،ومحاية األسرة من التصـدع واالهنيار .فهنا
نظروا إىل األمر من زاويتني:
أوالً :ألن ممارستها العمل السياسي تؤدي إىل احتكاكها مع الرجال واإلختالط
هبم وهذا يؤدي إىل خطورة تعرضها لالغتصاب والتحرش اجلنسي من قبل العاملني.
ثانياً :يف نظرهم مل تعد السياسة ومزاولتها مهنة أو حرفة يتساوى يف ممارستها
الرجال والنساء ،وإمنا نظروا إليها بإعتبار السياسة وظيفة خمصصة دينياً للرجال ،مستدلني
يف ذلك مبا رواه أيب بكرة رضي اهلل عنه« :لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة».38.
لكن القراءة احلقيقية للنصوص ترشدنا إىل غري ذلك ،وهو أن السياسة عمل
مهين حبت يزاوله اجلميع بشرط التأهيل العلمي والفكري 39.فاهلل سبحانه وتعاىل
شرح معامل ومعايري مزاولة العمل السياسي يف سورة النمل وحددها بالعلم ،والشورى،
وفصل السلطات ،واحرتام رأي اآلخر وعدم التسرع يف أخذ القرارات السياسية
املصريية لألمة ،وكلها أمور ميكن أن يقوم هبا الرجال والنساء على ح ٍد سواء .فاهلل
من على نبيه داود وابنه سليمان عليهما السالم أن أتاهم ملكاً
سبحانه وتعاىل ّ
عظيماً ،وهذا امللك كان مبنياً على «العلم واحلرفة أو الوظيفة املهنية» ،حيث أن اهلل
وسخر لسليمان فهم
سبحانه وتعاىل علّم داود صناعة احلديد واهلندسة والنّجارةّ ،
ات ميكن لإلنسان
َف ومهار ٍ
اجلن واحليوانات ،وكلها مبثابة ِحر ٍ
منطق الطري ولغات ّ
أن يتعلمها ذكرأ كان أو أنثى ،لتحسني إدارته السياسية أو وظيفته املهنية 40.مث يورد
القرآن الكرمي صورة امرأة مارست العمل السياسي بنجاح ابتداء من تسلمها رسالة
38

39

40

وتكملة احلديث كما رواه الرتمذي يف كتاب الفنت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،عن  أيب بكرة  قال:
عصمين اهلل بشيء مسعته من رسول اهللصلى اهلل عليه وسلمملا هلككسرىقالمن استخلفوا قالوا
ابنته فقال النيبصلى اهلل عليه وسلملن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قال فلما قدمتعائشةيعينالبصرة
ذكرت قول رسول اهللصلى اهلل عليه وسلمفعصمين اهلل به ،رواه الرتمذي يف كتاب الفنت عن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلّم ،وقال أبو عيسى هذاحديث حسن صحيح.
وتعلمنا جتارب املعيشة أ ّن بعض النساء أرجح وأقدر من بعض الرجال عندما متنح للنساء الفرص املتكافئة يف التعليم
والرتبية والعمل ،كما ندرك بالتجارب أن املرأة اليت تعيش يف أجواء اإلمهال والتهميش واالنتقاص والكبت واحلرمان
والشعور بالدونيّة ،مثل الرجل الذي يعيش يف هذه األجواء املثبطة ،ال يكونان إالّ عنصرين خاملني سلبيني ال يأيت
أي خري والعكس صحيح.
منهما ّ
انظر سورة النمل ،اآليايت44-15 :
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سليمان عليه السالم املتضمنة أسس حتسني العالقات الثنائية بني البلدان ،مروراً
بانقاذ بلدها وجمتمعها من احلرب والدمار ،إىل أن قادهتم بنجاح من الشرك والوثنية
إىل اإلسالم والتوحيد.
يذكر القرآن الكرمي أن امللكة وصفت كتاب سليمان «بالكرمي» حيث قالت:
َن
ِس ِم اهللِ الر َّْحم ِ
َان َوإِنَّ ُه ب ْ
َاب َكرِي ٌم ،إِنَّ ُه مِن ُس َل ْيم َ
َي ِكت ٌ
ِي إِل َّ
أل إِنِّي أُلْق َ
﴿يَا أَُّ�يهَا ال َم ُ
الر َِّحيمِ﴾ 41،إما ألن الكتاب -كما يقول القرطيب يف تفسريه« -من عند عظيم
يف نفسها ونفوسهم فعظمته أو أهنا أشارت إىل أنه مطبوع عليه باخلامت ,فكرامة
الكتاب ختمه» 42،وكال األمرين يف رأيي ال خيلوان من دبلوماسية وحنكة سياسية
عالية إذ أهنا أرادت هبذا الوصف أن تشري إىل جديّة املوضوع وحساسيته لدى قادة
اجليش ورجاالت السياسة الذين كانوا معها .وعلّلت بذلك كونه من سليمان-امللك،
ولتضمنه رسالة توحيدية ختالف الشرك والوثنيات السائدة يف بالدهم إذ أن سليمان
صدّر الرسالة بـ﴿بسم اهلل الرحمن الرحيم﴾ مث طلب منها يف رسالته اإلميان باهلل
واخلضوع له ونبذ الشرك والوثنية وأن ينضموا إليه يف خدمة رسالة التوحيد ونشر
أحست بصعوبة املوقف وذلك
العدل على االرض .وباعتبارها القائد األعلى للبلد ّ
أن كتاب سليمان يدعو إىل ترك املوروث العقدي (الشرك والوثنية) لقومها واملُلك
(أي السيادة الوطنية بلغة العصر) ،فهنا عرضت األمر على قومها من جنراالت
أل أَْ�فتُونِي فِي أَ ْمرِي مَا
﴿يَا أَُّ�يهَا ال َم ُ
اجليش ومستشاريها السياسيني والربملانيني قائلة َ
ُون﴾ 43.هنا يورد القرآن الكرمي حسن أدهبا مع قومها,
َش َهد ِ
نت قَا ِط َع ًة أَ ْمرًا َحتَّى ت ْ
ُك ُ
ومشاورهتم يف أمرها وحماورهتم ،وهذا كله دليل على أمهية مزاولة العمل القيادي حبنكة
سياسية وبلغة دبلوماسية مبنية على احلوار وعرض الرأي والرأي اآلخر.
فاألمر امللفت للنظر هنا هو أنه بعد ما أظهر رجاالت اجليش ومستشاروها
تأييدهم هلا واعتزوا بالقوة والبأس والشدة املعروفة هبم ،سلموا األمر إليها ملا جربوا يف
ذكرهتم بالفساد والدمار الذي
رأيها من حنكة سياسية; لكنها يف عرض مشاورهتم ّ
يلحق البلدان بفعل امللوك الذين يتغلبون عليها ،ويف هذا املوقف أظهرت خوفها
ُوك إِذَا
ِن الْ ُمل َ
على قومها وحرصها على أمنهم االسرتاتيجي والقومي قائلة﴿ :إ َّ
41
42
43

سورة النمل ،اآليتان30-29 :
القرطيب ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،13ص.128
سورة النمل ،اآلية32 :
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ُون﴾ 44.مث بعد ذلك
ِك َ�ي ْف َعل َ
ِزَة أَ ْه ِلهَا أَ ِذلَّ ًة وََك َذل َ
َج َعلُوا أَع َّ
ْسدُوهَا و َ
َخلُوا َ�ق ْريَ ًة أَف َ
دَ
أكدت أهنا تريد وضع اخليارات كاف ًة على الطاولة ولكنها ستعطي األولولية للخيار
الدبلوماسي واحلل السلمي هلذا األمر .فمن حسن نظرها وتدبريها قالتَ ﴿ :وإِنِّي
ْس َل ٌة إِلَْيهِم بِ َه ِديَّةٍ 45،﴾..أي إين أجرب هذا الرجل هبدية ,وأعطيه فيها نفائس
ُمر ِ
من األموال فإن كان ملكاً دنيوياً أرضاه املال وعملنا معه حبسب ذلك ,وإن كان نبياً
مل يرضه املال وألزمنا يف أمر الدين ,فينبغي لنا أن نؤمن به ونتبعه على دينه 46،ويف
النهاية يذكر القرآن الكرمي كيف أنقذت هذه املرأة قومها من الدمار وويالت احلرب
اليت كادت أن حتل هبم وبديارهم ،وكيف أخرجتهم بنجاح من الوثنية والشرك إىل
التوحيد واإلسالم.
عظم اهلل سبحانه وتعاىل شأن هذه املرأة الوثنية
هنا تثور تساؤالت مفادها ملاذا ّ
اجلاهلية اليت كانت تعبد الشمس (قبل إسالمها) ،علماً بأن أفكارها العقدية ال
أي قيمة فكرية أو عقلية؟ شأهنا من هذه الناحية شأن فرعون ،وهامان ،ومنرود
حتمل ّ
وغريهم من ملوك الشرك واجلاهلية الذين زيّن هلم الشيطان أعماهلم وطغياهنم يف
األرض مكثرين فيها الفساد .ومن املؤكد أن اهلل سبحانه وتعاىل مل يورد هذه احلادثة
عبثاً -تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبرياً ،ومل يرد يف القرآن الكرمي نسخ أو ختصيص
هلذه اآليات .إذاً فما احلكمة يف ذكر اهلل هذه املرأة الوثنية (قبل إسالمها) ومواقفها
السياسية هبذا الشكل اجلميل يف القرآن؟ حسب تقديري -واهلل أعلم ،أن احلكمة
من مدح اهلل للمواقف السياسية هلذا املرأة هو بيان املعايري والقيم الالزمة ملزاولة العمل
يف القطاع العام من سياسة وإدراة وغريها بغض النظر عن جنس الفرد.
وندرك أيضاً أنه ال دخل لألنوثة والذكورة يف حتديد املسؤولية االجتماعية والعمل
يف القطاع العام ،وإمنا املؤهالت القيادية والقيم األخالقية هي اليت ستحدد املسؤولية
االجتماعية ،حيث إن املرأة هنا يف هذه النصوص« :فرٌد ح ٌر يتمتع بكامل احلقوق
ّشخصية ويتصرف تصرف املكلف الواعي املؤمن الذي ميلك زمام نفسه ويسأل عن
ال ّ
تقرير مصريه .فأمر العمل والشغل والكسب واحلركة ضمن اجملموعة خيضع ملقاييس
أخالقية معينة وأصول تعاملية ...وحترميه (أي العمل) من أجل الظلم أو الغش أو
44
45
46

سورة النمل ،اآلية34 :
سورة النمل ،اآلية35 :
القرطيب ،أيب عبد اهلل حممد بن أمحد ،الجامع ألحكام القرآن ،ج ،13ص.130
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الغنب أو االستغالل غري املشروع وغريمها من احملرمات يف تبادل املعامالت املادية
واألدبية 47»،ال من أجل األجناس أو الذكورة واألنوثة.
وجبانب اإلدارة والسياسة جند أن مشاركة املرأة يف االنتخاباب الرئاسية والنيابية
تنص عليه األدلة الشرعية جبوازه .وذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل ذكر
يف البالد أمر ّ
األوصاف الثابتة جلماعة املسلمني يف سورة الشورى ،ومن بني هذه األوصاف صفة
«التشاور» اليت تعين تدارس القضايا املصريية والشؤون اليومية لألمة دون تعجيل أو
ُم ُشورَى
الصال َة َوأَ ْم ُره ْ
ِم َوأَقَامُوا َّ
َجابُوا لِ َربِّه ْ
است َ
ِين ْ
إنفراد بالرأي ،بقوله تعاىل﴿ :وَالَّذ َ
ُون﴾ 48.فلفظ ﴿وأمرهم شورى﴾ يف هذا اآلية يعين أمر
ُم يُن ِفق َ
ُم َومِمَّا َرَزْ�قنَاه ْ
�بَْ�يَ�نه ْ
املسلمني شورى بني املسلمني رجاالً ونساءً .فالقضايا العامة مثل االنتخابات وتويل
الوظائف املهنية واإلدارية تستدعي التشاور ،فيحق للمرأة أن تؤدي دورها ورأيها على
حسب مؤهالهتا العلمية وخرباهتا يف اجملاالت املختلفة .ولقد صرّح القرآن الكرمي
َاض مِّْ�ن ُهمَا
ِصا ًال عَن َ�تر ٍ
بأن املرأة تشاور فيما هلا املصلحة فيه ،بقوله﴿ :أَرَادَا ف َ
ْك ْم
َاح َع َلي ُ
ال ُجن َ
ْضعُواْ أَ ْو َالدَُك ْم َف َ
َسَ�تر ِ
َاح َع َل ْي ِهمَا َوإ ِْن أَرَدت ُّْم أَن ت ْ
ال ُجن َ
َشا ُوٍر َف َ
َوت َ
ُوف﴾ 49.ومع أن اآلية –كما يقول اجلصاص»-تدل
إِذَا َس َّل ْمتُم مَّآ ءاَ�ت ْيتُم بِالْ َم ْعر ِ
على جواز االجتهاد يف أحكام احلوادث؛ ألن اهلل تعاىل أباح للوالدين التشاور فيما
يؤدي إىل صالح الصغري -أي بشأن حتديد وقت فطامه -وذلك موقوف على
غالب ظنهما» 50،إال أن اآلية تدل أيضاً أن املرأة تشاور فيما فيه املصلحة للمجتمع
وتشارك يف إصالحه وحتسني معيشته لكوهنا منهم ،ألن من مل يهتم بأمر املسلمني
فليس منهم.
ويف قصة انتخاب اخلليفة بعد وفاة عمر بن اخلطاب من بني الستة الذين
اختارهم عمر-رضي اهلل عنه -اجتمع هؤالء وبعد مشاورة منهم اختاروا عبد الرمحن
بن عوف ليختار واحداً من اثنني« .مث هنض عبد الرمحن بن عوف رضي اهلل عنه
يستشري الناس فيهما وجيمع رأي املسلمني يف قيادهتم مجيعاً وأشتاتاً ،مثىن وفرادى،
وجمتمعني سراً وجهراً حىت خلص إىل النساء يف حجاهلن ،وحىت سأل الولدان يف
47
48
49
50

الدكتور عصمة الدين كركر ،المرأة في العهد النبوي( ،دار الغرب اإلسالمي ،ط ،)1993 ،1ص 306
سورة الشورى ،اآلية38 :
سورة البقرة ،اآلية233 :
أيب بكر أمحد بن علي ،اجلصاص ،أحكام القرآن( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،)1985 ،ج ،1ص413
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املكاتب ،وحىت سأل من يرد من الركبان واألعراب إىل املدينة 51».بقي عبد الرمجن
بن عوف يشاور الناس ثالثة أيام حىت العذاري يف خدورهن ،ولوال أن للنساء حقاً يف
إبداء آرائهن فيمن ينتخب لرئاسة البالد ملا سأهلن عبد الرمحن عن رأيهن يف عثمان
وعلي رضي اهلل عنهما.
هذا فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف انتخاب رئيس الدولة أو أعضاء الربملان أو
غريمها ،أما كوهنا نائبة يف السلطة التشريعية أو سلطة املراقبة ،فال جند يف القرآن ما
مينع أن تكون املرأة نائبة يف السلطة التشريعية ،إذ أن التشريع حيتاج قبل كل شيء إىل
العلم مع معرفة حاجات اجملتمع وضروراته اليت ال بد منها .ومراقبة السلطة التنفيذية
ال خيلو من أن يكون أمراً باملعروف وهنياً عن املنكر وهو أمر يتساوى فيه الرجال
نص صريح يسلب املرأة أهليتها للعمل النيايب كتشريع
والنساء ،وعليه فليس هناك ّ
ومراقبة .وجند أن الذين قالوا مبنع املرأة من الرتشح للعمل النيايب –كما يقول الشيخ
مصطفى السباعي (رمحه اهلل) ،استدلوا بأمور تتعلق باملصلحة االجتماعية 52،منها أن
رعاية األسرة توجب على املرأة أن تتفرغ هلا ،ثانياً أن اختالط املرأة باألجانب عنها
حمرم يف اإلسالم ،وأيضاً أن سفر املرأة دون حمرم حرام ،هذه األمور وغريها مما تقتضيه
املصلحة-يف رأي الشيخ مصطفى السباعي(رمحه اهلل) ،تحَُول بني املرأة وممارستها
53
العمل النيايب.
عمل المرأة في القطاع العام والخاص في العصر النبوي
أما عمل املرأة خارج البيت يف العصور الذهبية لإلسالم وخاصة العصر النبوي فنجد
املرأة تزاول عملها يف خارج البيت وداخله دون مضايقات ،فكان منهن العاملة
والصانعة والتاجرة وقد شغلت الصحابيات اجلليالت خمتلف املهن وشجعن على
العمل والك ّد والكسب احلالل .فهذه أسـماء بنت أيب بكر رضي اهلل عنهم ،كانت
تعمل يف خارج بيتها وكانت حتمل النوى من أرض بعيدة عن بيتها ،واطلع النيب
صلى اهلل عليه وسلم على حاهلا وفعلها ومل يزجرها بل أق ّر فعلها ،وسكوته صلى
اهلل عليه وسلم عن فعل أمساء دليل على أن ما فعلته وهو العمل يف خارج البيت مل
51
52
53

.عماد الدين أبو الفداء ابن كثري ،البداية والنهاية( ،بريوت :مكتبة املعارف ،ط1982 ،4م) ،ج ،7ص.147
الدكتور الشيخ مصطفى السباعي ،المرأة بين الفقه والقانون( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط،)1984 ،6
ص.157-156
املرجع السابق.
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يكن منافياً للشريعة ،كمامل يكن عمل أمساء يف خارج البيت ويف مسافة بعيدة أمراً
غريباً أو ملفتاً للنظر بالنسبة لرسول اهلل صلى اهلل وسلم وإمنا كان أمراً طبيعياً يقوم به
كن يسافرّن
الفرد مىت شاء 54.وروى البخاري عن الربيعة بنت معوذ وأم سليم أهنن ّ
يقدمن اخلدمات الضرورية الالزمة للجيش مثل مداواة
َ
كن
مع املصطفى يف الغزوات و ّ
55
اجلرحى ،ويردن القتلى إىل املدينة ،ويروى أن رفيدة األنصارية أو األسلمية كانت
تداوي اجلرحى وتعاجلهم يف خيمة كانت يف املسجد 56،وملا أصيب سعد بن معاذ يف
معركة اخلندق ،قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم« :اجعلوا يف خيمة رفيدة اليت يف
املسجد حىت أعوده من قريب 57».والظاهر أهنا كانت حتسن املداواة واملعاجلة ،ألهنا
نصبت خيمة يف املسجد هلذا العمل للتداوي واملعاجلة .وقد كان عمل رفيدة-رضي
اهلل عنها -بعلم من النيب صلى اهلل عليه وسلم وإذنه الصريح.
ويورد كل من ابن سعد يف طبقاته ،وابن األثري يف «أسد الغابة» وابن حجر يف
«اإلصابة يف متييز الصحابة» ،أمثلة كثرية دالة على أن الصحابيات يف العهد النبوي
ويقمن أعمال احلرف والصناعة والتجارة دون موانع أو مضايقات.
ّ
كن يشتغلن
ّ
فهذه زوجة عبد اهلل بن مسعود كانت امرأة صنّاعاً وليس لعبد اهلل بن مسعود مال
الصدقة ألجل األجر
فكانت تنفق عليه وعلى ولده من أجر صنعتها ورغبت يف ّ
فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،حيث قالت« :إين امرأة ذات صنعة ابيع منها،
وليس يل ولزوجي ولولدي شيء» ،وسألته عن النفقة عليهم« ،فقال :لك يف ذلك
54

55
56

57

مال
أخرج البخاري يف صحيحه عن أمساء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها قالت“ :تزوجين الزبري وما له يف األرض من ٍ
ناضح وغري فرسه .فكنت أعلف فرسه واستقي املاء وأخرز غربه واعجن ومل أكن أحسن
وال مملوك وال شيء غري ٍ
صدق ،وكنت أنقل النوى من أرض زبري اليت اقطعه رسول اهلل
أخبز ،فكان خيبزه جارات يل من األنصار ،وكن نسوة ٍ
صلى اهلل عليه وسلم على رأسي ،فلقيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومعه نفر من األنصار ،فدعاين مث قال:
أخ ليحملين خلفه ،فاستحييت أن أسري مع الرجال ،وذكرت الزبري وغريته وكان أغري الناس فعرف رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم أين قد استحييت ،فمضى رسول اهلل فجئت الزبري فقلت :لقيين رسول اهلل صلى اهلل وسلم وعلى
رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه ،فأناخ ألركب ،فاستحييت منه وعرفت غريتك ،فقال :واهلل حلملك النوى كان
أش ّد علي من ركوبك معه ،”..أخرج البخاري يف صحيحه ،يف كتاب النكاح ،باب ما جاء يف الغرية.
عن الربيع بنت معوذ قالت“ :كنا مع النيب صلى اهلل عليه وسلم نسقي ونداوي اجلرحى ،ونرد القتلى إىل املدينة”،
البخاري يف صحيحه يف كتاب اجلهاد والسري ،يف باب مداواة النساء اجلرحى يف الغزو.
ّ
أخرجه
رفيدة كانت أمرأة من أسلم ،كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ ي خيمتها يف مسجد
ليعوده من قريب ،وكانت امرأة تداوي اجلرحى وحتتسب بنفسها على من كانت به ضيعة من املسلمني( .انظر:
االستيعاب ،البن عبد الرب) ،ج ،4ص .311
اإلصابة يف متييز الصحابة ،ج ،4ص302
297

9/27/2010 5:34:15 PM

Jurnal Usuluddin 29.indb 297

Jurnal Usuluddin, Bil 29 [2009] 281-302

أجر ما أنفقت عليهم» 58.وكذلك قيلة األمنارية التاجرة اليت قالت :يارسول اهلل إين
امرأة اشرتي وأبيع فرمبا أردت أن أبيع السلعة فأستام هبا أكثر مما أريد أن أبيعها مث
أنقص حىت أبيعها بالّذي أريد .فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم :ال تفعلي يا قيلة،
إذا أردت أن تشرتي السلعة فاستامي هبا الذي تريدين أن تأخذي به أعطيت أو
منعت 59.وذكر أنس بن مالك رضي اهلل عنه أنه :كانت هناك امرأة باملدينة عطارة
تسمّى احلوالء وكانت قد زارت بيت أ ّم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها تشكو أمر
زوجها ،فدخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقال إين ألجد ريح احلوالء ،فهل
أتتكم وهل ابتعتم منها شيئاً 60.وكانت مليكة أم السائب بن األقرع الثقفية دخلت
تبيع العطر من النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال هلا :يامليكة ألك حاجة؟ قالت :نعم،
قال :فكلميين فيها أقضيها لك ،فقالت :إال أن تدعو البين وهو معها وهو غالم
فمسح برأسه ودعا له 61،وذكر ابن سعد يف الطبقات وابن حجر يف اإلصابة أن أم
املؤمنني زينب بنت جحش األسدية كانت امرأة صنّاع اليد تذبغ وخترز وتتصدق يف
62
سبيل اهلل.
الشعر واللّيف فتغزله 63.وكانت
الصوف و ّ
وهذه سعرية األسدية كانت جتمع ّ
خالة جابر بن عبد اهلل يف عدّة فارادت أن خترج إىل خنل هلا جتذّه ،فقال هلا رجل:
ليس لك ذلك ،فسألت النيب صلى اهلل عليه وسلم ،فقال :أخرجي فجذي خنلك،
فعسى أن تصدّقي أو تصنعي معروفاً 64.وكانت امرأة سوداء قيل امسها خرقاء كانت
الشفاء بنت
تق ّم املسجد ،مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 65،كما كانت ّ
عبد اهلل القرشيّة ترقى من النّملة فتأخذ عود كركم وتضعه مكاناً نظيفاً مث تدلكه على
حجر خبل مخر ثقيف وتطيله على النّملة ،وقد استشارت رسول اهلل صلى اهلل عليه
58
59
60
61
62

63
64
65

ابن سعد ،الطبقات الكبرى( ،بريوت :دار بريوت للطباعة والنشر ،)1978 ،ج ،8ص ،290أنظر أيضاً :لعز
الدين ابن األثري أيب احلسن ،أسد الغابة في معرفة الصحابة( ،بريوت :دار املعرفة ،)1997 ،ج ،5ص.461
اإلصابة في تمييز الصحابة( ،القاهرة :دار النهضة املصرية ،)1972 ،ج ،8ص .87
املرجع السابق ،ج ،5ص.433-432-
املرجع السابق ،ج ،5ص549
حممد بن سعد بن منيع الزهري ،الطبقات الكبرى( ،بريوت :دار بريوت للطباعة والنشر ،)1978 ،ج،8
ص ،108ابن حجر العسقالين ،اإلصابة في تمييز الصحابة( ،القاهرة دار النهضة املصرية ،)1972 ،ج،8
ص.92
ابن حجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج ،8ص108
أبن األثري ،أسد الغابة ،ج ،5ص434
أبن األثري ،أسد الغابة ،ج ،5ص.439
298

9/27/2010 5:34:15 PM

Jurnal Usuluddin 29.indb 298

النص والاجتهاد  :دراسة تحليليّة نقديّة
�آراء القائلين ب�أن ال�أصل في عمل المر�أة خارج البيت هو المنع و�أدلتهم بين ّ

وسلم يف هذه الرقية فأجازها 66،وجاءت أم رعلة القشريية إىل رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم ،فقالت يارسول اهلل إين امرأة مقينة ،اقينّ النساء ألزواجهن ،فهل هو
67
ينيهن إذا كسدن.
قينيهن وز ّ
ّ
حوب فأنبط عنه؟ فقال هلا:
هذه النصوص نصوص صرحية يف إجازة عمل املرأة خارج البيت ومما رستها
لوظائف املهنية ،فاملرأة يف هذه النصوص شأهنا شأن الرجل يف تويل الوظائف يف
القطاعني العام واخلاص ،فقط هناك تأكيد للمحافظة على األخالق والقيم املهنية
واألداء احلسن للعمل يف هذه النصوص.
الخاتمة
إن اإلسالم نظر إىل املرأة والرجل بنظرة واحدة ،ومنحهما حقوقهما من منبع
واحد أي من منبع اخلالفة واألمانة ،وجعل للمرأة حقوقها املدنية املعروفة
يف الفقه اإلسالمي من ملكية وحق التصرف يف امللكية بيعاً وشراء ،وهبة،
وإجارة ووكالة .فاإلسالم منح للمرأة أهلية وجوب كاملة وهو ما اصطلح
عليه الفقهاء بـ(الذمة) أي هلا احلقوق وعليها الواجبات ،وهذه األهلية تثبت
لإلنسان منذ والدته ذكراً كان أو أنثى ،وثبوت هذه األهلية أساسها احلياة
وليست الذكورة أو األنوثة ،كما أن أساس أهلية األداء -وهي صالحية
ُطالب باحلقوق واعتبار أفعاله صاحلة لآلثار الشرعية -هي
اإلنسان يف أن ي َ
التمييز والبلوغ ،واملرأة والرجل يف ذلك سواء .وعليه:
 .أفإن القول بأن األصل يف عمل املرأة خارج البيت هو املنع مل يكن
نص قطعي صريح من القرآن والسنة النبوية ،بل مبين على
نتيجة ّ
استنتاجات من نصوص ظنية الداللة والثبويت .فاآليات القرآنية اليت
استدل هبا أصحاب القائلني بأن األصل هو املنع إال بالضرورة ،هي
آيات حتمل يف طياهتا دالالت خمتلفة ومعظمها حتمل إرشادات أخالقية
للمجتمع املسلم ذكوراً وإناثاً سواء يف خارج البيت أو يف داخله.

66
67

املرجع السابق ،ج.487 ،5
ابن احلجر  ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،ج ،8ص.231
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حق طبيعي لألفراد لكسب
.بالعمل سواء كان خارج البيت وداخله ّ
العيش احلالل وأكل الطيبات ،ومن حق املرأة أن تعمل وتكتسب من
أي مهنة شاءت لكسب عيشها بالطرق املباحة كما يفعل الرجل،
ّ
طاملا أن ذلك نابع من رغبتها ،مع ما يتناسب مع طبيعتها ,مبا
منحها اهلل من قد رات مهنية وتربوية على العطاء واإلنتاج وفق القيم
واألخالقيات املهنية يف املنظور اإلسالمي ،مثل عدم التربج ،وعدم
إظهار الزينة ،وغري ذلك مما خيل بنزاهة اجملتمع اإلسالمي وهويته
الثقافية.
.تإن عمل املرأة يعد يف جوهره من املباحات اليت ال فرق فيها بني الرجل
ين
واملرأة يف النصوص القرآنية أو السنّة النبوية ،أما القول مبنعه فمب ٌ
إما على أدلة ظنية الداللة حتمل أكثر من وجه ،وإما إىل اعتبا رات
أخرى تتعلق بالعمل مثل اخللوة أو أن يتسبب عن عملها يف خارج
البيت اختالل يف املوا زين الشرعية للزواج واألسرة .وبالتايل فإن عمل
املرأة يف خارج البيت يف خمتلف امليادين اليت تتناسب مع طبيعتها
ومؤهالهتا العلمية مل يكن نتيجة التأثر بروح العصر أو االقتداء
بالغرب ،وإمنا استجابة للدعوة القرآنية للعمل من أجل حفظ احلياة
وإصالح األرض وملؤها بالعمران.
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