 ‐ 106815ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ﺧﺎرج ﺑﻴﺘﻬﺎ
اﻟﺴﺆال
أﻧﺎ ﻓﺘﺎه أﺑﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺑﻠﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ  ،وﻟﻨ أﻋﻤﻞ ﻓ اﻟﺼﻴﻒ ﻓ إﺣﺪى اﻟﻤﺘﺒﺎت ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات ،
وذﻟﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻠﻴﺔ ﻫﻞ ﻋﻠ وزر ؟ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧ ﻣﻨﺘﻘﺒﺔ وأﺣﻴﺎﻧﺎ أﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﺨﻄﺒﺘ أﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ
ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ
أوﻻ: 
اﻷﺻﻞ أن ﺗﺒﻘ اﻟﻤﺮأة ﻓ ﺑﻴﺘﻬﺎ  ،وأﻻ ﺗﺨﺮج ﻣﻨﻪ إﻻ ﻟﺤﺎﺟﺔ  ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟ ) : وﻗﺮن ﻓ ﺑﻴﻮﺗﻦ وﻻ ﺗﺒﺮﺟﻦ ﺗﺒﺮج اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ اﻷوﻟ( 
اﻷﺣﺰاب  ، 33 /وﻫﺬا اﻟﺨﻄﺎب وإن ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻬﺎ إﻟ زوﺟﺎت اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،ﻓﺈن ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺗﺒﻊ ﻟﻬﻦ ﻓ ذﻟﻚ
 ،وإﻧﻤﺎ وﺟﻪ اﻟﺨﻄﺎب إﻟ زوﺟﺎت اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ؛ ﻟﺸﺮﻓﻬﻦ وﻣﻨﺰﻟﺘﻬﻦ ﻣﻦ رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،
وﻷﻧﻬﻦ اﻟﻘﺪوة ﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ .
وﻗﺪ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم  ) :اﻟﻤﺮأة ﻋﻮرة  ،وإﻧﻬﺎ إذا ﺧﺮﺟﺖ اﺳﺘﺸﺮﻓﻬﺎ اﻟﺸﻴﻄﺎن  ،وإﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻮن أﻗﺮب إﻟ اﻟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓ
ﻗﻌﺮ ﺑﻴﺘﻬﺎ ( رواه اﺑﻦ ﺣﺒﺎن واﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﺔ  ،وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ﻓ اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ ). (2688
وﻗﺎل ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ ﺷﺄن ﺻﻼﺗﻬﻦ ﻓ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ  ) :وﺑﻴﻮﺗﻬﻦ ﺧﻴﺮ ﻟﻬﻦ ( رواه أﺑﻮ داود ) ، (567وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ﻓ
ﺻﺤﻴﺢ أﺑ داود .
وﻟﻠﻔﺎﺋﺪة ﻳﺮاﺟﻊ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال رﻗﻢ ). (6742
ﺛﺎﻧﻴﺎً :
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ  ،وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻌﻴﻨﺔ إذا ﺗﻮﻓﺮت ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﺨﺮج  ،وﻫ: 
‐ أن ﺗﻮن ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ إﻟ اﻟﻌﻤﻞ  ،ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ  ،ﻛﻤﺎ ﻓ ﺣﺎﻟﺘﻚ .
‐ أن ﻳﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺮأة ﻣﺘﻼﺋﻤﺎ ﻣﻊ ﺗﻮﻳﻨﻬﺎ وﺧﻠﻘﺘﻬﺎ  ،ﻛﺎﻟﺘﻄﺒﻴﺐ واﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺨﻴﺎﻃﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ .
‐ أن ﻳﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻣﺠﺎل ﻧﺴﺎﺋ ﺧﺎﻟﺺ  ،ﻻ اﺧﺘﻼط ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﻬﺎ .
‐ أن ﺗﻮن اﻟﻤﺮأة ﻓ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎب اﻟﺸﺮﻋ. 
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‐ أﻻ ﻳﺆدي ﻋﻤﻠﻬﺎ إﻟ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻼ ﻣﺤﺮم .
‐ أﻻ ﻳﻮن ﻓ ﺧﺮوﺟﻬﺎ إﻟ اﻟﻌﻤﻞ ارﺗﺎب ﻟﻤﺤﺮم  ،ﻛﺎﻟﺨﻠﻮة ﻣﻊ اﻟﺴﺎﺋﻖ  ،أو وﺿﻊ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺸﻤﻬﺎ أﺟﻨﺒ ﻋﻨﻬﺎ .
‐ أﻻ ﻳﻮن ﻓ ذﻟﻚ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ أوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺔ ﺑﻴﺘﻬﺎ  ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺌﻮن زوﺟﻬﺎ وأوﻻدﻫﺎ .
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ  " :اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺜﻞ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎت ﺳﻮاء
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻤﻼ إدار ﻳﺎً أو ﻓﻨﻴﺎً  ,وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻓ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺛﻴﺎب اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ  ,وأﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺨﺘﺺ
ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل  ،وﻫ ﻓﺘﻨﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺬر ﻣﻨﻬﺎ  ,وﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ
أن اﻟﻨﺒ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل ) :ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪي ﻓﺘﻨﺔ أﺿﺮ ﻋﻠ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وأن ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻨ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓ اﻟﻨﺴﺎء(  ،ﻓﻌﻠ اﻟﻤﺮء أن ﻳﺠﻨﺐ أﻫﻠﻪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻔﺘﻦ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﻞ ﺣﺎل " اﻧﺘﻬ. 
" ﻓﺘﺎوى اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ " ) . ( 981 / 2
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﺮوط ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻓ ﻋﻤﻠﻚ ﻓﻼ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻴﻪ إن ﺷﺎء اﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟ. 
وﻧﺴﺄل اﻟﻪ أن ﻳﻴﺴﺮ ﻟﻚ زوﺟﺎً ﺻﺎﻟﺤﺎً  ،إﻧﻪ وﻟ ذﻟﻚ واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻴﻪ .
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ
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