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ABSTRACT

Nowadays, there are many family problems spreading in the society that lead to divorce and destabilized family. Therefore, 
the research tries to examine how to solve these problems from the perspectives of purposes of Islamic law and general 
rules of Islamic law. This research aims to highlight the reasons and motives that lead to the existence of these problems. 
The contemporary family issues are many, and so as not to expand these issues, the study will focus on two important 
problems, namely working wife, and domestic violence. The study uses inductive and analytical approach for collecting 
data. The views of Muslim scholars are gathered and then they are classified into agreement and disagreement based on a 
specific issue. The Muslim scholar’s views are displayed along with proof and evidence in the matter. The analysis of texts 
and issues is made in the light of the purposes of the law. The results are a wife is permissible to work according to Islam 
and it is not contrary to purposes of law, but subjected to regulations and restrictions, and the working women should 
balance his daily life between working outside and giving attention to family matters. Many issues arise in the Muslim 
family nowadays resulting from non-compliance with the rights, obligations and duties between the couples. Each couple 
should do commitment to the teachings of Islam and hold firmly its purposes of Islamic law as well as implement them in 
family life. Thus, it is hoped that the family life will always be in obedience to Allah.

Keywords: Family problem; divorce; purposes of Islamic law; general rules of Islamic law; working wife; destabilized 
family
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القرون األوىل بشؤون األسرة، كما يتضح من خالل نصوص 
الوحي، كما اهتم الفقهاء القدماء من خالل ماذكروه يف 

يهملوا هذا املوضوع ثنايا كتبهم وكذا الفقهاء املعاصرون،مل 
وقاموا بدراسات حول مشكالت األسرة، ومن املالحظ أن 
قضايا األسرة ومشكالهتا يف هذا الزمن تتجدد، فال بد أن 
نتعامل مع القضايا املعاصرة وفق مقاصد الشريعة، وأن يعرف  
كًالمن الزوجني كيف يواجهان تلك القضايا واملشكالت 

اسب لذلك، فكل ذلك األسرية املعاصرة، وما احلل املن
يعطي املوضوع أمهية تدعوا إىل العناية به، ودراسته دراسة 

 وافية.
 منهجية البحث

اعتمد الباحث يف دراسة املوضوع على املنهج االستقرائي، 
وذلك باستقراء املذاهب الفقهية وعرض أقوال الفقهاء من 
خالل بيان أدلتهم يف املسألة وبيان مواطن اإلتفاق 

مع عزو األقوال إىل  أصحاهبا، وإسناد احلديث  واإلختالف،
 واآلثار إىل رواهتا.

على املنهج التحليلي: ويعتمد هذا  واعتمدت أيضاً 
املنهج على مجع النصوص واملسائل وحتليلها يف ضوء مقاصد 

 الشريعة مع ربطها بالواقع املعاصر. 

 بناء األسرة من منظور مقاصد الشريعة

وجعل له  ،ء األسرة اهتماًما بالغاً يف بنالقد اهتم اإلسالم 
 وأهداف مقاصدمكانًة عظيمًة, وذلك أن احلياة الزوجية هلا 

إذا روعيت حقق الزواج آثره يف اجملتمع,  ،البد من حتقيقها
ملعىن مل يتحقق ا ،أمهلت تلك املقاصد, أوختلى عنها وإذا

وتعطلت احلياة, وظهرت  ،املقصود يف احلياة الزوجية
إال باحلفاظ على عالجها  وال ميكن ،زوجيةاملشكالت ال

والعناية هبا, عناية فائقة, لذا فإن دراسة  ،املقاصد الشرعية
ئد على املستوى النظري مقاصد الشريعة هلا أثر وفوا
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وذلك ملا يرتتب عليهامن معاجلة لكثري من  ،والتطبيقي
  املشكالت الزوجية املعاصرة .

 تغري العصر احلاضر تغريًا سريعًا هائًال إىل ما مل
تشهده العصور السالفة، من تنافس النساء، للّرجال و يف 
مجيع جماالت األعمال املختلفة، وكانت النساء يف العصور 
املاضية يتخصصن يف جمال خاص هبن، ال ريب فيه وال خيطر 
على بال أحٍد من اختالطهن بالرجال، مثل الزراعة، أو 

هو أمر معاجلة اجلرحى يف احلروب، أوالصباغة، وحنوها كما 
مشهور يف سري الصحابيات لقد غرس الغربيون يف رؤوس 
معظم النساء، حتت أرض املساوة بني الرجل واملرأة يف كل 
شيء، وهذا ممّا أثارت املشاكل يف اجملتمع اإلسالمي، 
وباألخص بني الزوجني يف احلياة الزوجية. وعليه سأتناول 

 مسألة عمل املرأة وضوابط عملها، وهي: 
 أة وضوابطهاعمل املر 

جتري على عمل املرأة األحكام التكليفية اخلمسة، أن العمل 
قد يكون مباحاً، أو مندوبًا إليه، وقد يكون واجباً. واألصل 
فيها حرية الفرد يف العمل فله مباشرته أو تركه، ولكن قد مينع 
الفرد من العمل إذا كان ضارًا بغريه مثل أعمال احملتكرين، 

ن أحيانًا لزيادة الكسب مثل املرأة فهي ومبا أن العمل يكو 
مكفية املؤونة، ألن نفقتها على زوجها إن كانت ذات زوج، 
سواء كانت غنية أو فقرية، فإن مل تكن ذات زوج فنفقتها 
على أبيها إن مل تكن ذات مال، فإن مل يكن هلا أب 
فنفقتها على أخيها أو على من تلزمه نفقتها، فالعمل يف 

 مباحاً مع توفر الضوابط والشروط. حق املرأة يكون
فإذا كان العمل ذريعة إىل تفويت الواجب املناط هبا، وهو 
القيام بأعمال البيت واألوالد وما تتطلبه احلياة الزوجية من 
حق الزوج وحق الرعية، فالعمل يف حقها غري مباح، ألن 
فعل الواجب آكد من فعل املباح بل وال يزاحم هذا املباح ما 

دوب إليها. العمل يكون ممنوعاً يف حق املرأة، إذا كان هو من

عملها يؤدي إىل تفريط يف حقوق الزوج واألوالد. ولو كانت 
املرأة ليس عليها واجبات البيت بأن تكون غري متزوجة 
وليس عليها واجبات من رعاية أطفال وغريه فإن البيت أسرت 

رغبها يف هلا وأسلم، والشرع حيضها على القرار يف بيتها وي
البقاء فيه، لذا قال: ﴿َوقـَْرَن ِيف بـُُيوِتُكنَّ﴾  أما إذا كانت 
هناك ضرورة للعمل خارج البيت فالضرورات تبيح 

 احملظورات، وهي قاعدة ثابتة يف الشريعة.
فهذه اآلية دالة على أن نسبة البيت إىل النساء 
وقرارها يف البيت هو األنسب هلا، ألن اخلروج هو املفهوم 

خالفة لآلية، وعليه فال خترج املرأة إىل خارج بيتها  إال امل
 حلاجة أو ضرورة ملحة شرعاً. 

ويقول اإلمام ابن كثري رمحه اهللا يف بفسري هذه اآلية ـ 
أي إلزمن بيتكن فالخترجن بغري حاجة وقال  جماهد يف 

كانت   َوَال تـَبَـرَّْجَن تـَبَـرَُّج اْجلَاِهِليَِّة اْألُوَىل   تفسري قوله تعاىل
املرأة خترج متشي بني يدي الرجال . فذلك تربج اجلاهلية 
وقال مقاتل ابن حيان . والتربج إهنا تلقي اخلمار على رأسها 
والتشده فيواري قالئدها رطها وعنقها ويبدو ذلك كله منها 
وذلك التربج مث عمت نساء املؤمنني يف التربج . والبيت هو 

سها على حقيقتها كما أرادها اهللا مثابة املرأة اليت جتد فيها نف
والمكدودة يف غري  ،لىغري مشوهة والمنحرفة والملوثةتع

 وظيفتها التهيأها اهللا تعاىل هلا الفطرة .
 ضوابط عمل املرأة

المانع من عمل املرأة ولكن بضوابط وقيود شرعّية خلروج 
مرأة قبل أن للاملرأة للعمل أو للدراسة، وجيب أن تتوّفر يف 

ن عقر بيتها، ألن اخلطاب القرآين يرشد النساء خترج م
املسلمات املؤمنات بالقرار يف البيوت، وهناك استثنئات لعدم 
خروج املرأة وهي مقّيدة بضوابط وقيود وشروط شرعية، ومن 

 ضوابط خروج املرأة وأمهها ما يأيت:     
: أن يكون خروج املرأة ألجل الضرورة الشرعّية امللحة، ◌ً أوال

زام آداب اإلسالم وشرائعه يف خروجها ويف تعاملها مع مع الت
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ومن الضرورات اليت اعتربها اإلسالم مبيحة للمرأة أن  الغري.
 خترج للعمل: 

أ. وفاة الزوج، وبقاء الزوجة من غري كافل يرعاها وأطفاهلا  
 كويل، أو قريب، وعدم قيام بيت املال بواجبه حنوها.

إعفافًا وإعالة لنفسها، أو  ب. فقر املرأة وحاجتها إىل العمل
لإلنفاق على أبوين عاجزين، أو زوج ال يقوى على الكسب 

 لعجز أو عاهة.
ج. مشاركة الزوج يف األعمال الزراعية ال سيما يف األوساط 
الريفية حيث تنتفي الفتنة من خروجها، ولتسهم يف توفري 
 غلة زوجها الذي قد يأيت عليها ارتفاع أجر األيدي العاملة. 

ومن هنا يرى إنسان متأمل أن خروج املرأة للعمل 
مقيد بشرط الضرورة اليت ينبغي أن تقدر بقدرها فال 
تتجاوزه، وذلك استثناء من األصل الذي يقتضي مالزمة 
بيتها للتفرغ لواجبتها كزوجة وأم، مع عدم وجود من يرعاها 

 وينفق عليها. 
قوت نفسها : أن يكون خروج املرأة إىل العمل طلبّا لثانياً 

وأوالدها، أو إعانًة لزوجها على تبعات احلياة، عند عدم 
 قدرة الزوج على توفري ما يلزم لألسرة من احتياجات.

: أن يكون العمل متناسبًا مع طبيعة املرأة وفطرهتا ثالثاً 
األنوثية، وقدراهتا اجلسمية، واستعداداهتا النفسية  فال يقبل 

ن العمل الشاق، كالعمل يف هلا اإلسالم أن تندفع إىل ميادي
املناجم أو املصانع، أو قيادة املركبات وحنوها، فإن مثل هذه 
األعمال تتجاهل حقيقة متيز املرأة عن الرجل يف قدراهتا، وأن 
الرجل مبا أودع من القوة املؤهلة ملزاولة األعمال اليت فيها 
اجلهد الكبري واملشقة، وهذا ما ال يتالئم مع جبلة املرأة 

 قائمة على الرمحة واحلنان.ال
: أن يكون عمل املرأة فيما ينفعها وينفع اجملتمع ◌ً ارابع

اإلسالمي، كطبيبة ماهرة، أو مدرسة مربية، وما سوامها، وأن 
ال يرتتب على عملها مفسدة يف دينها، مثل: اشرتاط عليها 
أال ترتدي مالبس إسالمّية، أو حجاب، أوال يسمح هلا 

مثل: اجلناية على نفسها من ارتكاب  بصالة. أو يف نفسها،
الفواحش. أو يف أوالدها، مثل: أن يؤدي عمل املرأة إىل 
إمهال حقوق األوالد من تربية إسالمية. أو حقوق الزوجية، 

 مثل: أن يكون عملها سبباً إلمهال واجبات الزوج.
: أال تعمل يف أماكن عامة، مثل: استعالمات، أو خامساً 

ق، أو مروجة البضائع، كما هو املشهور استقباالت يف الفناد
واملشهود يف عصرنا حلاضر، هذا ممّا يؤدي إىل اختالط منهي 
عنه من ِقَبِل الشارع احلكيم. وقد كان يف قول بنيت شعيب 
ملوسى عليهما السالم، حينما سأهلن عن عدم قرهبن من املاء 

َعاء﴾، مللء آنيتهن أشارتا له: ﴿َال َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر الرِّ 
معىن ذلك أن الذي منعهما من االقرتاب هو حرصهما على 

 عدم مزامحة الرجال وخمالطتهم أثناء السقي.
: أن يكون دوام املرأة يف أوقات مناسبة هلا وأنفع هلا اً سادس

وألودهلا وزجها، مثل: أن يكون دوامها يف أوقات هنارية، ال 
حقوق زوجها يف الليلية، ألن عملها يف الليل، قد ال تويف 

 وأوالدها.
: أن تكون املرأة يف خروجها إىل العمل حمتشمة، سابعاً 

مرتدية اللباس الشرعي الساتر الذي جينبها الفتنة، وعليها أن 
تلتزم هبذا اللباس يف نطاق عملها حىت ولو كانت تتعامل مع 
النساء، إظهارًا وإبرازًا لشعار اإلسالم اعتيادًا هلا، ومنعًا من 

 احلرج فيما إذا فوجئت باستقبال رجل أجنيب ألمر الوقوع يف
 يتصل بعملها. 

: أن يكون عملها بإذن الوالدين أو الويل، إن كانت بنتاً ثامناً 
انطالقًا من مبدأ بر الوالدين وطاعتهما، أو بإذن زوجها إن 
كانت متزوجة، ألن ذلك من حقوقه عليها يوجبه عليها 

 الدين  والقضاء.
حم مباح املرأة واجبها، وإذا كان العمل أال يزا ً◌:تاسعا

لالكتساب والرزق وحتصيل أسباب العيش مباحًا يف حق 
املرأة، فإن هذا املباح جيب أن ال يزاحم ما هو واجب عليها؛ 
ألن فعل الواجب آكد يف الشرع من فعل املباح، حىت 
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املندوب ال ينبغي أن يزامحه املباح، فمال بال الواجب، 
ملرأة القيام بأعمال البيت وما تتطلبه وحيث أن واجب ا

احلياة الزوجّية والوفاء حبق الزوج عليها، وقيام بشؤون أوالدها 
وتربيتهم وخدمتهم، وحنو ذلك، واجبات كثرية ومتعبة جداً، 
ومثل هذه الواجبات واحلقوق حتتاج إىل تفرغ املرأة تفرغاً تاماً 

خارج البيت مث  هلا، فلذا من املستحيل أن تقوم املرأة بالعمل
تقوم هبذه الواجبات املنزلية إال على حساب التفريط هبذه 
الواجبات، والتقصري بأدائها. فإن األصل يف عمل املرأة 
خارج بيتها هو املنع واحلظر، وهذا كله إذا مل تكن هنا 

 ضرورة كما سلفت فيه.
 
 

 مشكالت عمل املرأة وحلها يف ضوء مقاصد الشريعة
 أة للعملسلبيات خروج املر 

إن خروج املرأة للعمل له بعض السلبيات بعضها يعود للزوج 
وبعضها يعود لألوالد, لذا على املرأة العاملة أن توفق بني 
العمل وبني حقوق الزوج واألوالد. وكما هو معلوم أن 
لألطفال حاجات من أكل وشرب وحاجة إىل األمن 

، وما النفسي، وحاجة إىل التقدير االجتماعي وإىل اللعب
شاكله، وال يستطيع أحٌد حتقيق هذه احلاجات إال عن طريق 
أمومة سليمة، وتربية األسر هلا أثر عظيم ال تنوب عنها 
املنظمات االجتماعّية كدور احلضانة، واخلادمات، ومن 
نتائج سلبية عمل املرأة كما سبق بيانه أهنا تضيع حقوق 

ل يف هذا نقو األوالد والزوج, ويف حلها يف ضوء املقاصد 
بعون اهللا: إن اإلسالم مل يأمرها أن تعمل يف ميادين احلياة 
العامة من أجل الكسب املادي. لكنه كذلك مل ينهها عن 
العمل، ومن مث بقي األمر على اإلباحة األصلية، لكنه 
مشروط بالشروط املستمدة من النصوص مث من مقاصد 

 فع.الشريعة، وما أذنت به من دفع املضار وجلب املنا

اإلسالم حريص جدًا على جلب املصاحل ودرء 
املفاسد وغلق األبواب املؤدية إليها،. وانشغال املرأة خارج 
البيت يؤدي إىل بطالة الرجل وخسران األمة وانسجام األسرة 
واهنيار صرحها وفساد أخالق األوالد، ويؤدي إىل الوقوع يف 

على املرأة.  خمالفة ما أخرب اهللا به يف كتابه من قوامة الرجل
ففتح الباب هلا بأن تنزل إىل ميدان الرجال يعترب خمالفًا ملا 
يريده اإلسالم من سعادهتا واستقرارها. فاإلسالم مينع جتنيد 

 املرأة يف غري ميداهنا األصيل. 
واخلالصة أن استقرار املرأة يف بيتها والقيام مبا جيب 

مر الذي عليها من تدبريه بعد القيام بأمور دينها هو األ
يناسب طبيعتها وفطرهتا وكياهنا وفيه صالحها وصالح 
اجملتمع وصالح الناشئة فإن، كان عندها فضل ففي اإلمكان 
تشغيلها يف امليادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب 
والتمريض هلن وحنو ذلك مما يكون من األعمال النسائية يف 

ون مع الرجال يف ميادين النساء. وفيها شغل هلن شاغل وتعا
أعمال اجملتمع وأسباب رقيه كل يف جهة اختصاصه وال 
ننسى هنا دور أمهات املؤمنني رضي اهللا عنهن ومن سار يف 
سبيلهن وما قمن به من تعليم لألمة وتوجيه وإرشاد وتبليغ 
عن اهللا سبحانه وعن رسول اهللا  فجزاهن اهللا عن ذلك خريا 

مع احلجاب والصيانة والبعد  وأكثر يف املسلمني اليوم أمثاهلن
 عن خمالطة الرجال يف ميدان أعماهلم.

العفة وحفظ العرض، مبدأ شرعي كلي متضمن يف 
رورات اخلمس اجملمع على املقاصد الشرعية حلفظ ورعاية الض

اليت ترجع إليها مجيع األحكام الشرعية، وهي:  ،اعتبارها
 حفظ الدين، والنفس، والعرض، والعقل، واملال. وأي

انتقاص ملبدأ العفة هو عدوان على الشريعة ومقاصدها، 
 .وانتهاك حلقوق املرأة والرجل

 موقف الشريعة اإلسالمية  من العنف األسري
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حث اإلسالم على نبذ  العنف  داخل األسرة بكافة  
قـَْوٌل أشكاله. واآليات واألحاديث يف ذلك كثرية منها: ﴿

ٌر ِمْن صَ  َدَقٍة يـَْتبَـُعَها أًَذى َواللَُّه َغِينٌّ َمْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة َخيـْ
َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ﴿وقوله تعاىل:  ﴾َحِليمٌ 

َوَقَضى َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه   ﴿وقوله:  ﴾ِمْن َحْوِلكَ 
ُلَغنَّ ِعْنَدَك اْلكِ  بَـَر َأَحُدُمهَا أَْو ِكَالُمهَا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ِإمَّا يـَبـْ

َهْرُمهَا َوُقْل َهلَُما قـَْوًال َكرِميًا وهذه ﴾َفَال تـَُقْل َهلَُما ُأفٍّ َوَال تـَنـْ
اآليات تورد بوضوح موقف اإلسالم الرافض للعنف األسري 

 بكافة أشكاله، املادية واملعنوية.

 

 

 األسري وحلها يف ضوء مقاصد الشريعة  مشكالت العنف

لعنف األسري يشكل بكل أنواعه حتديًا كبريا امام إن  ا
املسؤولني والباحثني يف قضايا األسرة،  وذلك بسبب تعلق 
هذا األمر باستقرار األسرة واستمراريتها من جهة ، وبضمان 
حقوق أفرادها من جهة اخرى, وإن احلماية من العنف 
األسري تستوجب مطالبة اجملتمع بعناصره كافة باملساندة 

 تأمني هذه احلماية : على

االلتزام بتعاليم اإلسالم السمحة وتطبيقها يف احلياة األسرية، 
سواء كان ذلك على صعيد اختيار الزوجني، أو تسمية 
 األبناء، أو تربيتهم والتعامل معهم، أو احرتام األبوين، وجعل

اإلسالم هو دين للحياة وليس للعبادات فقط. مع ضرورة 
واألحاديث اليت ورد فيها  اآليات توضيح مقصد الشرع من

عن عائشة  .ذكر الضرب حىت ال تستغل باسم اإلسالم
يا «رضي اهللا عنها، زوج النيب ، أن رسول اهللا  قال: 

إن اهللا رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال » عائشة
 ».يعطي على العنف، وما ال يعطي على ما سواه

ا، أدخل عليهم إذا أراد اهللا  بأهل بيت خري «وقال: 
 ».الرفق

الرامحون يرمحهم الرمحن، ارمحوا من يف «قال:  
األرض يرمحكم من يف السماء، الرحم شجنة من الرمحن، 

 ». فمن وصلها وصله اهللا ومن قطعها قطعه اهللا

استوصوا بالنساء خريا، فإهنن عندكم عوان، «وقال: 
ليس متلكون منهن شيئا غري ذلك، إال أن يأتني بفاحشة 
مبينة، فإن فعلن فاهجروهن يف املضاجع، واضربوهن ضربا 
غري مربح، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال، إن لكم من 
نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على 
نسائكم، فال يوطئن فرشكم من تكرهون، وال يأذن يف 
بيوتكم ملن تكرهون، أال وحقهن عليكم أن حتسنوا إليهن يف  

 ».ن وطعامهنكسوهت

واالحرتام املتبادل بني الزوجني واختيار الكلمات 
الطيبة, والكلمة هلا أثر غائر يف النفس اإلنسانية, واهللا 

كلمة الطيبة سبحانه وتعاىل يوجه عباده املؤمنني أن يقولوا ال
وقل لعبادي اليت هي قال تعاىل  ،وينطق دائما باحلسىن

يف كل جمال هي أحسن على وجه اإلطالق و  أحسن 
فيختارروا أحسن مايقال ليقولوه بذلك يتقون أن يفسد 

نزع بني الزوجني الشيطان مابينهم من مودة فالشيطان ي
يلتمس سقطات الفم وعثرات  والشيطان ،بالكلمة اخلشنة

ضاء, والكلمة الطيبة تسد فيغرى هبا العداوة والبغ ،اللسان
من نزعاته  وتقطع الطريق وحتفظ هذا احلرم آمناً  ،العثرات
 .ونفثاته

وتشجيع الضحية على اإلبالغ عن اجلرم , 
وتأسيس مؤسسات اجتماعية إسالمية هتتم بقضية العنف 
األسري ، و إجياد خطوط ساخنة هلذه املؤسسات ميكن من 

ويكون من مهمة هذه  ،هلا تقدمي االستشارات واملساعدةخال
يف احلياة  املؤسسات االهتمام بالضحية وحماولة إعادة تأهيلها
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االجتماعية بعد حدوث اجلرم، والرقابة على اإلعالم ، وهذه 
الرقابة قد تستوجب امور عدة، منها : تسليط الضوء على 

األسري من خالل االستشهاد باألدلة عليه، وتوعية  العنف
وآثارها السلبية على  األسر بنتائجه النفسية واالجتماعية

كيفية مواجهة مشكالت   اجملتمع والفرد، وتدريب األسرة على
الكشف عن األسباب اليت تؤدي للعنف وسبل   العنف مع
  .الوقاية منه

اخل األسرة خمالف ملقاصد واستخدام العنف د
اليت جاءت حلفظ النفس, فقد ذكرعبدالعزيز بن  ،الشريعة

فقد  ،علم مقاصدالشارع فقال: أماالنفس الربيعة يف كتابه
األحكام ما جيلب  رعت منفش ،عنيت الشريعة حبفظها

ويدفع املفاسد عنها وذلك مبالغة يف حفظها  ،املصاحل
مقاصد الشريعة أيضاً  ودرأ اإلعتداء عليها. ومن ،هاوصيانت

حتقيق السكن واملودة والرمحة بني الزوجني، وحتقيق  ،يف الزواج
التآلف والتعاون على الرب والتقوى ودوام العشرة باملعروف, 

 الرمحة بني الزوجني.والعنف يفسد املودة و 

هذا وأسأل اهللا أن يرزقنا اإلخالص يف القول 
والعمل وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 

 أمجعني.

 
 اخلامتة ونتائج البحث

على كل من الزوجني االلتزام باحلقوق والواجبات الشرعية  -
. 

أن عمل املرأة جائز شرعًا بشروط وضوابط, فالبد من   -
 فيها تلك الشروط.أن تتوفر 

أن الشريعة السمحاء جاءت لتحقيق مصاحل العباد يف  -
 الدنيا واآلخرة لذا على الزوجة العاملة حتقيق تلك املقاصد.
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