
 المسلمة المرأة عمل
تأليف

اليوسف   المحامي مسلم الدكتور
الفلبين في الدعاة لتخريج المعارف معهد مدير

ًا سابق
والقانونية الفقهية الدراسات في والباحث

و نستهديه و ، نستعينه و ، نحمده لله الحمد إن
و ، أنفسنا شرور من بالله نعوذ و ، ونسترشده ، نستغفره

فل يضلل من و ، له مضل فل الله يهده من ، أعمالنا سيئات
و ، له شريك ل وحده ، الله إل إله ل أن أشهد و ، له هادي
ًا أن أشهد . ورسوله عبده محمد

َيا تعالى قال َها : (  ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ّق ال ِه َح ِت َقا ُت

ُتّن َول ُتْم ِإّل َتُمو ْن َأ ِلُموَن)َ (آل َو )َ .102عمران: ُمْس
ًا قال و َيا أيض َها : (  ّي أ

ّناُس َ ُقوا ال ّت ُكُم ا ّب ِذي َر ّل ُكْم ا َق َل َخ
ْفٍس ِمْن ٍة َن َد َق َواِح َل َها َوَخ ْن َها ِم ْوَج َبّث َز ُهَما َو ْن ً ِم ًا ِرَجال ِثير َك

ًء ِنَسا ُقوا َو ّت ّلَه َوا ِذي ال ّل ُلوَن ا َء ِه َتَسا َْلْرَحاَم ِب ّلَه ِإّن َوا َكاَن ال
ُكْم ْي َل ًا)َ (النساء: َع ِقيب )َ .1َر

َيا جلله جل وقال َها :(   ّي أ
ِذيَن َ ّل ُنوا ا ُقوا آَم ّت ّلَه ا ُلوا ال ُقو َو

ً ْول ًا َق ِديد َس
ِلْح   ُيْص ُكْم ()َ ُكْم َل َل ْعَما ِفْر َأ ْغ َي ُكْم َو ُكْم َل َب ُنو ِطِع َوَمْن ُذ ّلَه ُي ال

َلُه ْد َوَرُسو َق ًا َفاَز َف ْوز ًا)َ (الحزاب:  َف ِظيم )َ .71-70َع

: بعد أما
الهدي وخير ،  جل و عز ،  الله كلم الكلم أحسن فإن

، محدثاتها المور وشر ، وسلم عليه الله صلى محمد هدي
النار في ضللة كل و ، ضللة بدعة كل و ، بدعة محدثة وكل

.1

روى و ، أصحابه يعلمها و ، خطبته بها يفتتح وسلم عليه الله صلى الرسول كان التي الحاجة خطبة -هذه 1
: مثل مصنفاتهم في الئأمة من جمع أخرجها قد و – عليهم الله رضوان – الصحابة من ستة الخطبة هذه
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: بعد و
قرارههها و بيتها من خروجها و ، المرأة عمل قضية تزال ل

ار مهن و ، النصهارى و لليههود الشهاغل الشغل , بركبههم س
مههن و ، كههثيرة أسههاليب أهههدافهم تحقيههق سبيل في آخذين
و ، السههلمي الههدين فههي الشههبهات إثههارة السههاليب هههذه

: هي الشبهات تلك أهم من لعل و ، أصوله
أضههيق فههي تضههييقها أو العمل من المرأة منع أن-1

فههي السههائأدة الجتماعيههة الثقافههة مههن هههو نطاق
إلههى تههؤدي الههتي و ، السههلمية البلد مههن كههثير

أن الظلم من , و المجتمع من كبيرة لقوة تعطيل
, عههاطلت العمههل مههن اليد  فارغات الناث تبقى
بحاجههة هههي و ، السههلمية البلد فههي الكسب عن
لبناء النساء و ، الرجال من طاقاتها كل تجنيد إلى

. 2 الرخاء و الرفاهية مجتمع
أي مههن وتتكسههب تعمههل أن المههرأة حههق مههن أن-2

نههابع ذلك أن طالما الرجل يفعل كما شاءت مهنة
و ، العطههاء علههى قههدرات لههها كههان , و رغبتها من

أن , كمهها شيء أي في الرجل عن تقل ول النتاج
و ، العصهههر روح يهههواكب ل العمهههل مهههن منعهههها

الراقيههة المعيشة ظروف تقضي , حيث متطلباته
ترغههب الههتي العمال صنوف كافة للمرأة تباح أن

.3فيها
خصوصهها الههوطني القتصاد ينمي المرأة عمل أن-3

العاملههة اليههدي محههل الوطنية المرأة تحل عندما
. 4فقط مستهلكة ل منتجة , فتصبح الجنبية

نبسللط غيرهللا و الشللبهات هللذه علللى وللرد 
الشللريعة ضللوء فللي المللرأة عمللل فللي القللول

. السإلماية
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مههن أحد تمنع - ل عامة كقاعدة – السلمية فالشريعة
الههتي الضههوابط و ، الحههدود تضع لكنها و ، التكسب و العمل
. وأفراده المجتمع  تفيد و ، تلئأم

الرجل و ، المرأة بين الدوار قسم قد السلم أن ذلك 
، الههدارين فههي تبنههي سليمة أسرة لبناء فريدا عادل تقسيما

تههأمين و أسههرته أفههراد نفقههة عههن المسههؤول هههو فالرجههل
يقههع و ، الخارجيههة المنههزل شههؤون يتههولى , فهههو احتياجاتها

و ، الولد و الههزوج و ، بههالبيت العناية مسؤولية المرأة على
. الولد تربية و الحنان و الراحة توفير
قههد المسههلمة المههرأة و السههلمي المجتمع إن حيث و
علههى المهههام و ، العمههال ببعههض المههرأة عمههل إلههى تحتاج
و ، جنسههها بنههات لتعليم معلمة تعمل , كأن الضرورة سبيل
يفيد عمل بأي تعمل أن أو ، الناث تطبيب و لمعالجة طبيبة

و الشههرعية الضههوابط مراعههاة مههع جنسههها وبنههات المجتمع
:5أهمها من  التي

علللى سإلللبيا تللأثيرا المللرأة لعمل يكون أل-1
: العائلية حياتها

: قههال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عمر ابن عن 
الههذي فههالمير ، رعيتههه عههن مسههؤول وكلكم ، راع كلكم أل

راع الرجههل و ، رعيتههه  عههن مسههؤول  وهو  راع الناس على
علههى راعيههة المرأة و ، عنهم مسؤول هو و ، بيته  أهل على
علههى  راع , والعبههد عنهم مسؤولة هي و ولده و   بعلها بيت
كلكههم و ، راع فكلكههم أل عنههه مسههؤول هههو و ، سههيده مههال

. 6 رعيته عن مسؤول
خههارج عملها إن و لولدها و ، لبيتها راعية المرأة أن ذلك
, لهذلك الهزوج لحهق تقصهير و ، للولد مضهيعة فيهه بيتها
عمههل خلل مههن ينتجههه الههذي للفسههاد محههرم عملها فإن

. بيتها خارج المرأة
المرأة عمل : ( أن الله رحمة عليه باز ابن الشيخ قال   
بحق تقصير و ، للولد مضيعة فيه كان و ، الرجال عن بعيدا

، , لبنان , بيروت الريان مؤسسة اليوسف ,د. مسلم السلمية الشريعة ضوء في المحاماة – - انظر54
شبكة , على ودعوة عودة , موقع اليوسف د.مسلم ، المحاماة  في المرأة عمل  وانظر131ص م2001

النترنت.
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, لن محرمهها يكههون لههذلك شههرعي اضطرار غير من الزوج
للمهمههة , وتعطيههل الطبيعيههة الوظيفههة عههن خههروج ذلههك

بنههاء سههوء عنههه ينتههج , ممهها بههها القيام عليها التي الخطيرة
و ، التعههاون علههى تقوم التي السرة عرى تفكك و ، الجيال
)َ 7.  التكافل

ً تعملللل أل-2 ، شلللرعي ماحلللذور فيللله عمل
: الخلوة و  كالخاتلطا

َيهها تعههالى لقوله َههها : ((  ّي أ
ِبههّي َ ّن َواِجههَك ُقههْل ال ِتههَك َِلْز َنا َب َو

ِء ِنَسا ِنيَن َو ْؤِم ْلُم ِنيَن ا ْد ِهّن ُي ْي َل ِهههّن ِمههْن َع ِب ِبي ِلههَك َجل َنههى َذ ْد َأْن َأ

ْفَن ْعَر ْيَن َفل ُي َذ ْؤ َكاَن ُي ّلُه َو ًا ال ُفور ًا)َ (الحزاب: َغ )َ 59َرِحيم
الله صلى الله رسول : أمرنا قالت عطية أم عن         

، العواتق الضحى و ، الفطر في نخرجهن  أن وسلم ، عليه
و ، الصههلة فيعههتزلن الحيض الخدور. فأما وذوات الحيض و

اللههه رسههول : يهها قلههت ، المسلمين دعوة و ، الخير يشهدن
جلبابههها من أختها : لتلبسها , قال جلباب لها يكون ل  إحدانا

8 .
جميههع أمههر قههد وسههلم عليههه اللههه صلى الله فالرسول

عنههد و ، الخههروج أردن إن الحجههاب تلبههس أن المسههلمات
. تخرج أن يمكنها ل عدمه
والههدخول ، إيههاكم  : (( السههلم و الصلة عليه لقوله و
اللههه رسههول : يهها النصههار مههن رجههل , فقههال النسههاء علههى

.9)َ)َ الموت الحمو , قال الحمو  أفرأيت
ِبي َعْن أ

ٍد َ َب ْع ْعُت َقاَل َم ْبههَن َسههِم ّبههاٍس ا ُقههوُل َع ْعُت َي َسههِم
ِبّي ّن ّلى ال ّلُه َص ِه ال ْي َل ّلَم َع ُطهُب َوَسه ُقههوُل َيْخ َوّن َل َي ُلهه َرُجهٌل َيْخ

ٍة َأ َههها ِإّل ِبههاْمَر َع ٍم ُذو َوَم ِفْر َوَل َمْحههَر ُة ُتَسهها َأ ْلَمههْر َع ِإّل ا ِذي َمهه
ٍم َقاَم َمْحَر َقاَل َرُجٌل َف ِه َرُسههوَل َيا َف ّلهه ِتههي ِإّن ال َأ َخَرَجههْت اْمَر
ّني َحاّجًة ِإ ْبُت َو ِت ُت ْك ِة ِفي ا َو َذا َغْز َذا َك َك ْق َقاَل َو ِل َط ْن َع َفُحّج ا َمهه

ِتَك َأ ] لمسلم [ واللفظ 10 اْمَر
الدخول إجازة بعدم تصريح غيرها و ، الحاديث هذه ففي

ذي مههع إل الجنبيههة المههرأة مههع الخلوة وبعدم ، النساء على
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و القههال و القيههل من وقاية و ، العراض على حفاظا محرم
. الفتن

, كللأن الرجللال عمل على عملها يؤثر أل -3
: رزقه قطع في سإببا تكون

عكس على زهيد بأجر تعمل أن تقبل قد فالمرأة 
هههذا من جناحيه تحت من و ، هو يعيش الذي الرجل
تفاقمههها و ، البطالههة انتشههار إلى يؤدي مما ، العمل

. الرجال صفوف في
(الرجال تعالى لقوله         ) . النساء على قوامون :   َ(َ(
 .34 الية النساء سورة
في ضرار ل و ضرر : ( ل والسلم الصلة عليه لقوله و

 .11)َ  السلم
أحههد على يدخل : ل ضرر ل : ( معنى البر عبد ابن قال

أحههد يضههار ل ضههرار ل معنى و ،  نفسه على يدخله لم ضرر
. 12)َ بأحد

على و ، منفعة فيه لك الذي : ( الضرر الخشني قال و
و ، منفعههة فيههه لههك ليس الذي الضرار و ، مضرة فيه جارك
  .13)َ المضرة فيه جارك على

تعمل عندما فالمرأة        -
شههههرعية ضههههوابط دون

ل لنفسههها منفعههة تجلههب
الههتي المضرة مع تتناسب
أحسن على بغيرها تلحقها
مههن تجلههب ربمهها و ، وجهه

و ، الضههرر عملههها جههراء
و ، لههها  الضرار و المضرة
تهههراع لهههم . إذا لغيرهههها

الههتي الشههرعية الضههوابط
العلمههههههههاء وضههههههههعها
المعتبرون.

:  لنثويةا طبيعتها و ، عملها يتوافق أن-4
5193  برقم5/238,ج , للطبراني الوسط جمع- الم111
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، النفسي المرأة كيان أن الطبية الدراسات أثبتت فقد  
تكههوين تخههالف هيئههة على تعالى الله خلقه الذي الجسدي و

المومة وظيفتها مع ليتلءم المرأة جسم بني قد , و الرجل
، أسههرة ربة لتكون هيئت قد نفسيتها أن , كما كاملة ملئأمة

وتركههها العمههل إلههى المرأة لخروج كان قد , و بيت سيدة و
. مجال كل في فادحة نتائأج أسرتها و ، بيتها

( أن العالمية الصحة تقرير يقول       مولود طفل كل : 
علههى سههنوات ثلث لمههدة المتواصههلة أمههه رعاية إلى يحتاج
الشخصههية اختلل إلى يؤدي الغاية هذه فقدان أن . و القل
المنتشههر العنههف جرائأههم انتشههار إلى يؤدي كما الطفل لدى

الهيئههة هذه طالبت و الغربية المجتمعات في مريعة بصورة
جميههع مههن طلبههت و ، للمنههزل المههرأة بتفريههغ المههوقرة
إذا شهريا راتبا لها تدفع و ، المرأة تفرغ أن العالم حكومات

بالرعايههة تقههوم أن تسههتطيع حههتى يعولههها مههن لههها يكههن لم
.  لطفالها الكاملة

و ، المحاضههن أن النفسههية و ، الطبية الدراسات أثبتت قد و
و التربيههة فههي الم بدور القيام تستطيع ل الطفال  روضات

. 14به تغذيه الذي الدافق الحنان الطفل إعطاء في ل
هي ماا الشرعية الضوابط و الشروطا هذه بعد و    

؟.  المسلمة  للمرأة بها المسموح العمل  ماجالت
لعل   و ، بيتها رعاية هي المرأة به تعمل عمل خير   

المجههالت هههذه فههي تعمههل أن يمكههن كمهها، زوجها و أولدها
: المعتبرين المة علماء أوردها التي الضوابط ضمن
: تعالى الله إلى الدعوة ماجال في-1

الشههريعة أحكههام النسههاء يعلمههن معلمههات و كههداعيات
و ، المههدارس فههي فروعههها و ، أصههولها بكافههة يةالسههلم
الشهههادات أعلههى علههى للحصههول و الجامعههات و المعاهههد
.  المعتبرة التعليمية و العلمية

 : العام التعليم و ، العلم ماجال-2
علههوم كافههة , فتعلمهههن للبنههات مدرسههة تعمل كأن

مجتمعهههن لجل حياتهن في يحتاجها التي الحديثة العصر
الشرعية. الضوابط مراعاة مع

.23 الفوائأد,ص صيد , موقع الباري علي د. محمد ، الميزان في المرأة - عمل144



رسههول علههّي : دخههل , قالت الله عبد بنت الشفاء عن
: لههي , فقههال حفصههة عند أنا و ، سلم و عليه الله صلى الله
)َ . 16 الكتابة علميتها كما 15 النحلة الرقية هذه تعلمين أل

النسههاء تطبيب و  لمعالجة: التطبيب في-3
. غيرها و الولدة و الحمل و ، مراضألا من

:  البيتية الشؤون ماجال في-4
و النسهائأية لبسهةألا تفصههيل و خياطهة فههي تعمههل كأن
.  المشابهة اليدوية المهارات من غيرها و ، الولدية

: كههانت , قههال عنههه الله رضي طالب أبي بن علي عن
أهله أكرم من كانت , و وسلم عليه الله صلى الرسول ابنة

الرحههى أثههر حههتى بههالرحى , فجههرت زوجههتي كانت و ، عليه
أي – قمههت , و بنحرههها أثههرت حتى بالقربة أسقت , و بيدها

القههدر تحههت أوقههدت و ، ثيابههها اغبرت حتى البيت – كنست
. ضرر ذلك من , فأصابها ثيابها دنست حتى

واجباتههها تههؤدي أن بههالمرأة الجههدر , أليههس بعههد و
فههي مسههؤولياتها , لههها أخههت و ، أم و ، كزوجههة الساسههية

الشههرع لههها وحههدده  ، رسههمه الههذي الههوجه علههى السههرة
. الحنيف
هههذه خارج المرأة عمل يمجد أن الشطط من أليس و

لههم اللههواتي الغربيههات تقليههد أجههل مههن الشههرعية الضوابط
الخههراب إل الربانيههة التعههاليم علههى خروجهههن مههن يحققههن
وشههرد المجتمههع فسههد و ، الخلق , فههانحلت المنة للبيوت

حكومههات لههدى عظيمههة مشههاكل ولد مما الطفال من كثير
فههي حياتههها أسههلوب فههي نهجههها نهههج ومههن الغربيههة الههدول

الجنسهههية والمهههراض الزنهههى وأطفهههال البطالهههة معالجهههة
مههن الملييههن مئات لذلك ورصدت وغيرها كاليدز الخطيرة

صههفوف فههي البطالههة فتكههت و ، جههدوى ودون الههدولرات
. الرجال
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 مسند– 7543  برقم4/366, ج للنسائأي الكبرى - السنن3887  برقم4/11,ج داود ابي --سنن162
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ومنزلتها المراة حقوق , وبيان الفوائأد صيد موقع , ونشر المنبر موقع إعداد من المرأة عمل انظر—3

, نشر الصالح احمد بن ,د. محمد السلم في المراة عمل ومجال المة موقم , ونشر السلم في
. الفوائأد صيد موقع , نشر البار علي , د. محمد الميزان في المراة عمل و لين اون لها موقع



الحديثللة العلللوم ماعطيللات علللى بللالطلعا و 
و ، النفسللية المللرأة حللالت ماختلللف عن الكاشفة

تللؤثر ذاتيللة عوائقللا هنللاك أن يتضللح النفسللية غير
: 17التالية للسإباب ذلك و الشرعي غير عملها على

a.النفسههي المرأة كيان أن الطبية الدراسات أثبتت
تخههالف هيئههة علههى اللههه خلقههه قههد الجسههدي و ،

مههع ليتلءم المرأة جسم بني قد و ، الرجل تكوين
أن , كمها المومههة هههي و الصهلية المههرأة وظيفة

كههل أن , بههل منزل ربة لتكون خلقت قد نفسيتها
خصائأصههه في تختلف المرأة جسم خليا من خلية

النظههر دققنهها إذا الرجههل. و خليهها عههن تركيبها و ،
خليههة بين واضحة الفروق نجد أن لنا  المجهر في

خليههة مليون مليون .. ستون المرأة وخلية الرجل
فاحصههة نظرة فإن هذا مع و ، النسان جسم في
، رجل خلية : هذه اليقين الخبر تنبئك المجهر في

بميسم موسومة فيها خلية , كل امرأة خلية وتلك
. النوثة بطابع مطبوعة أو ، الذكورة

b.عضههلتها و ، الخفيههة و الظاهرة المرأة أعضاء أن
أعضههاء تركيب عن كبير حد إلى تختلف عظامها و

عههن تختلههف كمهها الخفيههة و ، الظههاهرة الرجههل
و ، تحملههها قههوة و شههدتها في عظامه و ، عضلته

المختلههف العضههوي و ، الهيكلههي البنههاء هههذا ليس
الكون في ل و ، النسان جسم في ليس إذ ، عبثا
و ، جهلناههها أو ، علمناها سواء حكمه له و إل شئ

. نعلم ما أقل و ، نجهل ما أكثر ما
التشههريحي التركيب في  البين الختلف في الحكمة و

قههد الرجههل هيكههل أن هههو المرأة و الرجل بين الوظيفي و ،
تبقههى و يكافههح و ، ليكههدح العمههل ميههدان إلههى ليخههرج بنههي

اللههه أناطها التي العظيمة وظيفتها تؤدي المنزل في المرأة
، رعههايتهم و الطفههال تربيههة و ، الولدة و الحمل هي و ، بها

عنههد السههرة رب إليههها يسههكن حههتى الزوجيههة عههش وتهيئة
. المنزل خارج من عودته
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َوِمْن تعالى قال ِه :-((  ِت َيا َق َأْن آ َلهه ُكههْم َخ ُكْم ِمههْن َل ُفِسهه ْن َأ

ًا َواج ُنوا َأْز ُك َتْس َها ِل ْي َل َعَل ِإ ُكْم َوَج َن ْي ًة َب ّد َو َك ِفي ِإّن َوَرْحَمًة َم ِل َذ
ٍم َلياٍت ْو َق ّكُروَن)َ (الروم: ِل َف َت )َ 21َي

الله، أعداء نقلد و ، الموازين نقلب أن أردنا إذا و         
، عليههها الله فطرنا التي الفطرة مع سنتصادم فإننا  الدين و
خلقنهها الههذي النفسههي و ، الههبيولوجي التكههوين مع نتصادم و

تجاهههل و ، المصههادمات تلههك نتيجههة تكههون و ، عليههه اللههه
و ، المههرأة علههى وبال للمرأة الجسدي و ، النفسي التكوين

.  ماضية الله سنة و  المجتمع على
ّنَة تعالى قال ِه : (( ُس ّل ِذيَن ِفي ال ّل ْوا ا َل ْبُل ِمْن َخ َلههْن َق َد َو َتِجهه

ِة ّن ِه ِلُس ّل ِديل)ًَ  (الحزاب: ال ْب )َ 62َت
ّنَة  وحل عز قال و ِه : (( ُس ّل ِتي ال ّل ْد ا َلْت َق ْبههُل ِمههْن َخ َلههْن َق َو

َد ِة َتِج ّن ِه ِلُس ّل ِديل)ًَ (الفتح: ال ْب )َ .23َت
عدد في دايجست الريدرز مجلة نشرته مقال -   وفي3      

ًا الولد يفكههر (( لمههاذا عنههوان  تحت1979 ديسمبر تفكيههر
ًا :- يلي ما جاء ، ديستاك ريتشارد للدكتور البنات عن مختلف
رغههم البنههات لتفكير مغايرة بطريقة يفكرون الصبيان (( أن

الداعين و ، المرأة أنصار  ستصدم الناصعة الحقيقة هذه أن
المسههاواة لكههن .. و الجنسههين بيههن التامههة المسههاواة إلههى

كيفيههة فههي الفههروق معرفة على تعتمد رأينا في الجتماعية
......  الفتاة ومخ الفتى مخ بين الفروق معرفة و ، السلوك

سههلوك في الختلف أن الجتماعيون الباحثون يعتقد و
و ، البيت في التربية و ، التوجيه إلى راجع البنات عن الولد

يكههون أن يجههب الولههد أن تههرى الههتي المجتمع و ، المدرسة
ًا بهههز عههدواني سلوك أي منه تقبل و بل الحركة كثير مقدام

لطيفههة هادئأههة رقيقة تكون أن الفتاة في ترى بينما الكتفين
. َ(َ(

ًا ليس الجنسين بين الختلف تبين البحاث أن بيد عائأد
ًا يعههود إنمهها و التربيههة و ، النشههأة إلههى فحسههب ، إلههى أيضهه

لههدى المههخ تكوين اختلف والى البيولوجي التركيب اختلف
.  الفتاة عن الفتى

الههتي الحالت من جملة النوثة بحكم النساء -يعتري4
أكههثر : تصههاب الحيههض ففههي ، العمل من قهريا تمنعها



أسهفل و ، الظههر أسههفل فهي أوجهاع و ، بههآلم النساء
ممهها الحتمههال فههوق النساء بعض آلم تكون و  البطن

بحالههة النسههاء مههن كثير تصاب كما ، الطبيب يستدعي
بدايته عند خاصة و ، الحيض أثناء الضيق و ، الكآبة من

تكههون و ، النصههفي بالصههداع النساء بعض تصاب كما ،
و ، الرؤيههة فههي  اضههطراب  تصههبها و ، مبرحههة اللم

الحيههض أثنههاء بالتغير الصماء الغدد تصاب . كما القيء
لههها مسههتوى أدنههى إلههى للجسههم الهامة الحيوية فتقل
يبطىههء و الجسم حرارة درجة فتنخفض ، الحيض أثناء

مههن كههثير تصههاب و ، الههدم ضههغط ينخفههض و ، النبههض
. الفتور و  الكسل و ، بالدوخة النساء

فمههن ، الجياشههة بعاطفتههها المههرأة تمتههاز-5
عههاطفي تكههوين للمههرأة يكههون أن الطبيعي

عليههه و ، الرجههل تكههوين يشههبه ل بها  خاص
ًا الشاقة العمال في إقحامها فإن ظلم بدني
لنههه ، مجتمعههها حههق فههي إجحههاف و ، لههها

.  فعوضهها لطاقاتههها خههاطئ توزيههع و صرف
يناسههب و يناسههبها عمههل إلههى توجيهههها عههن

و ، غيرههها يناسب عمل إلى نوجهها طبيعتها
لكفههاءات ظههاهر تعطيههل هههذا ففههي ، يلئأمه

. قدراتها و المجتمع
الللتي الحديثللة العلللوم ماعطيللات بعللض بينللا بعللد و

، المللرأة عمللل علللى تللؤثر الللتي العوائللق كشللفت
دون ماللن المللرأة عمللل سإلللبيات بعض إلى فلننظر
: شرعية  ضوابط

جسلللم فلللي تغيلللرات ظهلللور-1
مالللن كلللثير أفقلللدتها الملللرأة
.  أنوثتها

و العتللللللداءات انتشللللللار-2
: الجنسي التحرش

الجاذبيههة أن توضح مصنع و ، مؤسسة ألفي دراسة أن
على للحصول الهامة الشروط أحد هي المرأة في الجنسية



و ، السههتقبال و ، التليفههون عههاملت في خاصة و ، الوظيفة
. السكرتيرات

عههن  باسههتفتاء1975 عههام كورنههل جامعههة قامت قد و
الجنسية المضايقات و ، العتداءات في العاملة المرأة رأي
عههاملت نسههوة السههتفتاء فههي اشتركت قد و ، العمل أثناء
.. المدنية الخدمة في و ، القطاعات مختلف في

لهههذه تعرضههن قههد أنهههن  % منهههن70 أجههابت قههد و
% 56 وصههف و ، العمههل أثنههاء العتههداءات و المضههايقات

و ، وخطيههرة ، جسههمانية كههانت بأنههها العتداءات هذه منهن
)َ اسههتفتاء ( ردبههوك مجلههة نشههرت  م1976 عههام يناير في

أن % منههههن92     أجهههابت عاملهههة آلف تسهههعة شهههمل
. صههعبة مشههكلة تشههكل الجسمية المضايقة و ، العتداءات

% 90 أجههابت .. كمهها خطيههرة مشههكلة أنها الغلبية وقالت
قههد و الجنسههي البههتزاز لهههذا ضههحية وقعههن قد بأنهن منهن
بالمرأة الخلوة عن السإلم نهى لهذا ، بالفعل جربنه

عللن  و ، ماحللرم ذي ماللع إل الطلقا علللى الجنبيللة
، الفسللاد لذريعللة سإللدا ماحللرم ذي ماللع إل السللفر
و ، الشللر لسإللباب ، وحسللما ، الثللم لبللاب وإغلقا
و ، للرجللال  صلليانة و الشللرف و  للعللرض حمايللة
النساء.

. السإلم نعمة على لله فالحمد
 تعالى الله إلى الفقير العبد
اليوسإف جودت ماحمد بن ماسلم

abokotaiba@hotmail.com
moslem@scs-net.org

00963212262346
00963212268436
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