
 

 

 
 
 

 
 

  امساعيل كاظم العيساوي . د
  استاذ مشارك

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/ جامعة الشارقة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   األسس الشرعية لتشغيل املربيات واخلدم                           جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٩ 
  







 

            



 



        



          

  

          



 

       

 

 

 

 



   األسس الشرعية لتشغيل املربيات واخلدم                           جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

١٠ 
  

Abstract 
  
The phenomenon of domestic workers is not new in Arab Islamic 
society, it has proven that the Prophet peace be upon him used to 
have a group of servants, and the best known is Anas, who said: I 
served the Messenger of Allah peace be upon him for ten years 
and never told me why did you do this? But the servants were of 
the same society, and who came to it and stayed in permanent 
residence, they are our compatriots and speak our language, but 
at present the servants are from multiple and disparate 
communities and they brought to us cultures that is too far from 
our culture. 
As a result of this economic boom in Gulf societies, and the 
existence of a standard of living rose to the highest degree of 
prosperity, the percentage of use of the maid, nannies is 
increased, not hardly find a house without a maid and at least 
one, and emerged disadvantages of these servants that has 
seriously affected in the structure of the Muslim home, as a result 
of lack of commitment to the legitimate grounds , Hence, it is 
necessary to know the legal basis for operation; foremost of 
which is to be maid incoming Muslim, in order to preserve our 
faith and our religious law, and be able to speak or learn Arabic 
in order to preserve our language, which is our identity, and 
other foundations laid in the course of this research.  
So this research came with the title: legitimate basis for the 
operation of nannies and servants, to shed light on this issue and 
involved develop appropriate solutions. 

 

 

 

 

 



   األسس الشرعية لتشغيل املربيات واخلدم                           جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

١١ 
  

 



 

 

         

 



 

 

 

           





           

           

. 

 

 

 

        

           



   األسس الشرعية لتشغيل املربيات واخلدم                           جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

١٢ 
  

   

 . 

          



           

          

   
 

          

 

   
 

 

 

 

  

  –  –       

   

 

                                     
 عدار اتم،عنربه حسني عبد اهللا األنصاري،الطفلأثر اخلادمات األجنبيات يف تربية _  ١

  . ١٠٦: ص،م١٩٩٠/هـ١،١٤١١ط ،للنشر والتوزيع
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  خدمـة املـرأة لزوجـها:املطلب األول
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٢

                                     
العجني، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء املاء، : قال ابن حبيب اخلدمة الباطنة هي ١

  .٧٣: ، ص–صلى اهللا عليه وسلم  –وعمل البيت كله، أقضية رسول اهللا 
ابن عرفة مشس الدين حممد، دار إحياء الكتب العربية، ،الشرح الكبريحاشية الدسوقي على  ٢

  .٥١١: ، ص٢ج: مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه مبصر
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شعيب األرنؤوط، عبد القادر : ابن قيم اجلوزية، حتقيق: زاد املعاد يف هدي خري العباد ١

  . ١٨٨: ، ص٥م، ج١٩٨٨/هـ١٤٠٨، –بريوت –، مؤسسة الرسالة ١٦األرنؤوط، ط
مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن قاسم : جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ٢

 –بريوت  –هـ، مطابع دار العربية للطباعة والنشر ١٣٩٨النجدي، تصوير الطبعة األوىل، 
  .٩١-٩٠: ، ص٢٤لبنان، ج
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حديث رقم ،أخرجه البخاري يف كتاب النفقات باب عمل املرأة يف بيت زوجها ١
باب التسبيح أول النهار وعند ،ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار،)٥٣٦١(

  ).٢٧٢٧(حديث رقم ،النوم
: ، املفصل يف أحكام املرأة والبيت املسلم يف الشريعة اإلسالمية١٨٧: ، ص٥ج: زاد املعاد ٢

  .٣٠٥: ، ص٧م ،ج٢،١٩٩٤بريوت،ط ةعبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسال
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  .٧٣: اإلمام ابن فرج املالكي، ص: –صلى اهللا عليه وسلم  –ة رسول اهللا أقضي ١
، وأخرجه )٥٢٢٤(كتاب النكاح، باب الغرية، حديث رقم : أخرجه البخاري يف صحيحه ٢

كتاب السالم، باب جواز إرداف املرأة األجنبية إذا أعيت يف الطريق، : مسلم يف صحيحه
  .٢١٨٢(حديث رقم 
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  .١٨٨: ، ص٥ج: زاد املعاد ١
  ).١٩٦٧(حديث رقم : أخرجه مسلم يف صحيحه ٢
، )٥٠٤٠(باب يف الرجل يضجع على بطنه، حديث رقم : أخرجه أبو داوود يف سننه ٣

: شعيب األرنؤوط قال: ، لكن احملقق)٢٣٦١٧(حديث رقم : وأخرجه أمحد يف مسنده
  .٢٨: ، ص٣٩حديث ضعيف، ج

م  ١٩٩١ -هـ  ١٤١١علماء اهلند، دار الفكر الشيخ نظام و جمموعة من : الفتاوى اهلندية ٤
  .٥٤٨: ، ص١ج
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، –بريوت  –عالء الدين الكاساين، دار الكتاب العريب : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ١

  .٤٤: ، ص١٩، واملوسوعة الفقهية الكويتية، ج٢٤: ، ص٤م، ج١٩٨٢/هـ١٤٠٢، ٢ط
عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، : حممد بن أمحد القرطيب، حتقيق: اجلامع ألحكام القرآن ٢

للعمراين، دار املنهاج للطباعة والنشر :  البيان،٦/١٦٠،هـ١،١٤٢٧مؤسسة الريالة ط
، ٥/١٨٨البن قيم اجلوزية، : زاد املعاد،١١/٣٥٦البن قدامه : ، املغين٩/٥٠٨والتوزيع، 

والنشر أبو حممد علي بن أمحد بن سعد بن حزم، املكتب التجاري للطباعة : احمللى
  .٢٩٧-٢٩٦: ، ص١١هـ، ج ١٣٥٢بريوت ،،والتوزيع

  .٢٣٦: ، ص٤حممد الزحيلي، ج: الشريازي، حتقيق: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ٣
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  .٢٩٧-٢٩٦: ، ص١١ج: احمللى ١
  .١٨٧: ، ص٥ج: زاد املعاد ٢
ت املكتبة املغين ومعه الشرح الكبري، أبو حممد بن عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة منشورا ٣

  .٢٢-٢١: ، ص٧ج: السلفية ،املدينة املنورة وكتبة الؤيد
  .١١٠: ، ص١٨شرح املهذب للشريازي، جنيب املطيعي، ج: تكملة اموع ٤
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كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن، حديث رقم : أخرجة البخاري يف صحيحه ١
رعيته اإلمام راعٍ ومسئول كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن ( ، وهو جزء من حديث )٨٤٤(

عن رعيته  والرجل راعٍ يف أهله وهو مسئول عن رعيته واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسئولة 
 ).عن رعيتها واخلادم راعٍ يف مال سيده ومسئول عن رعيته
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 ٢/١٨٣:  ٨ط ،م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧،بريوت،دار الكتاب العريب،فقه السنة، سيد سابق ١

دار الوطن ،حممد عبد الرمحن اخلميس. د عى األسرة واتماخلادمات وأثرهن عل. 
حممد بن .وأحكام اخلدم يف الشريعة اإلسالمية ،د،٩/١٠: ص،م١٩٩٣/هـ ١٤١٤،الرياض

- ٢٥٠: ص،م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨بريوت ط ،دار البشائر اإلسالمية،لعمر بن سامل باز مو
٢٥٥.  

  .١٤٥: ، ص١٠ج: اجلامع ألحكام القرآن ٢



   األسس الشرعية لتشغيل املربيات واخلدم                           جملة كلية العلوم اإلسالمية

 

٢٥ 
  



––

١ 

 

            

––
 

٢ 

 

  –  – – 

 

           





– ٣ 

 

                                     
  .٤٧: ص: الشريعة اإلسالمية أحكام اخلدم يف ١
يف كتاب الزهد، باب ما جاء يف اهلم : ، والترمذي٤٤٣: ، ص٣ج: أخرجه أمحد يف املسند ٢

، واحلديث حسن لغريه يشهد له حديث بريدة األسلمي )٢٣٢٧(يف الدنيا، حديث رقم 
  .٣٦٠: ، ص٥الذي أخرجه أمحد يف مسنده، ج

  .١١٧-١١٦: ، ص١زاد املعاد، ج ٣
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  .رجيهسبق خت ١
، ٣٨٩- ٣٨٨: ، ص٤هـ، ج١٣٩٧، ٢الكمال ابن اهلمام، دار الفكر، ط: فتح القدير ٢

أمحد بن عبد العزيز احلداد، دار البشائر . د: حيىي بن شرف النووي، حتقيق: منهاج الطالبني
): يف الفقه اإلمام أمحد بن حنبل ( ، املقنع ٧٢-٧١: ، ص٣هـ، ج١٤٢١، ١اإلسالمية، ط

، ٢٦٧: ، ص–مصر  –، مطبعة السعادة –بريوت  –سي، دار الكتب العلمية ابن قدامه املقد
  .٣٩: ، ص١٩ج: املوسوعة الفقهية الكويتية

  .٣٩: ، ص١٩ج: املوسوعة الفقهية الكويتية ٣
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من  ةباملائ ٧٥إىل  ٦٠تشري املعطيات اإلحصائية إىل أن  نسبة غري املسلمات تشكل ما بني  ١

نسبة كبريه منهن ينتمني إىل ديانات غري مساوية وهذه  وأن هناك،املربيات/ اخلادمات
ومما ال شك أن هلذا خطره على مستقبل ،اإلحصائيات يف بداية التسعينيات فما بالك اليوم

وتأثريهن على التنشئة األسرية للطفل القطري ) املربيات األجنبيات(اخلادمات : األجيال انظر
عبد القادر  زعبد العزي. ز عبد الرمحن كمال و دعبد العزي. فاروق مصطفى إمساعيل و د. د،

  . ١٨٨_١٨٧ص ،م١٩٩١/هـ١٤١١الدوحة ،املغيصيب 
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، )١٣١٩(باب ما قيل يف أوالد املشركني، حديث رقم : أخرجه البخاري يف صحيحه ١

ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو :( وأخرجه مسلم يف صحيحه بلفظ
  ).٢٦٥٨(، باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم )ه ينصرانه أو ميجسان

رضي اهللا  –من حديث ابن عباس ) ٣٠٥٣(حديث رقم  :أخرجه البخاري يف صحيحه ٢
  .–عنهما 
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نصيحة املسلمني وفتاوى بشأن اخلدم والسائقني وخطره على األسرة واتمع عبد العزيز بن  ١

  .٧_ ٦: ار طيبة، الرياض   صالقصري، د عبد اهللا بن باز، عبدا هللا
حمب الدين :فتح الباري شرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين حتقيق ٢

  .٤/٤٤٢: اخلطيب، دار املعرفة ،بريوت 
بدر الدين حممود بن أمحد العيين، دار أحياء التراث : عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٣

  .١٠/٧١: العريب، بريوت
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، ٨ط –دمشق  –عبد الرمحن حسن امليداين، دار القلم : أجنحة املكر الثالثة وخوافيها ١

  .١٠٧ -١٠٦: م،ص٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
ظاهرة استقدام السائقني واخلدم وخطرها على األسرة واتمع، عبد اهللا بن صاحل  ٢

  .١٢_٦: ص،هـ١٤٠٣مطابع البكريية ط ،القصري
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عبد العزيز : والسائقني وخطره على األسرة واتمعنصيحة املسلمني وفتاوى بشأن اخلدم  ١

  . ١١: بن عبد اهللا بن باز، ص
بثينة السيد العراقي، دار  ،قصص ومآس وعرب واقعية يف حياة اخلادمات ،حكاييت مع شغاليت ٢

وقد أوردت الكاتبة يف ،١١٧:ص،م٢٠٠٠/هـ ٢،١٤٢١ط ،الرياض،طويق للنشر والتوزيع
  .صص واملآسي الواقعيةهذا الكتاب كثرياً من الق
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  ).١٨٦٢(باب حج النساء، حديث رقم : أخرجه البخاري يف صحيحه ١
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  .٢٥: ص: نصيحة املسلمني و فتاوى بشأن اخلدم والسائقني ١
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خالد بن عبد الرمحن، : الفتاوى الشرعية يف املسائل العصرية من فتاوى علماء البلد احلرام ١

: ، ص–الرياض  –عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، مؤسسة اجلريشي للتوزيع واإلعالم 
١٠٦٥. 

، انظر % ٣أفادت إحصائيات أن نسبة الاليت يتحدثن اللغة العربية من اخلادمات ال يتجاوز  ٢
  . ١٩٠: دمات مصدر سابق ص اخلا
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السنة  ١٢عدد عبد اهللا احلمود، مفكرة اإلسالم، . د: استجالب اخلادمات أخطار وحماذير ١

  .هـ١٤٢٥الثانية ـ حمرم 
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خطر املربيات غري املسلمات على الطفل املسلم،خالد أمحد الشنوت، مطابع الرشيد، املدينة  ١

  .٦٣: ،ص م ١٩٩٥-هـ  ٢،١٤١٦املنورة ط
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  .٦٣: املربيات غري املسلمات، ص خطر  ١
عدنان حسن با حارث، دار اتمع : مسؤولية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفولة ٢

  .٥٥٩: م،ص١٩٩٠/هـ١٤١٠، –جدة  –للنشر والتوزيع 
  .٥٢٨: ، ص١إبراهيم مصطفى وجمموعة من العلماء، باب اخلاء، ج: املعجم الوسيط ٣
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 .٦٦٥: ، ص٢باب االختالط، ج: املوسوعة الفقهية ١
–بريوت  –حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب : الصاحب بن عباد، حتقيق: احمليط يف اللغة ٢

حممد بن أمحد : ، وذيب اللغة٣٧٧: ، ص٢م، باب فنت، ج١٩٩٤/هـ١٤١٤، ١، ط
م، باب ٢٠٠١، ١، ط–بريوت  –حممد عوض، دار أحياء التراث العريب : األزهري، حتقيق

  .٣٧٧: ، ص٢جفنت، 
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 .١٣٥: ، ص٣الشيخ حممد صاحل املنجد، ج: فتاوى اإلسالم سؤال وجواب ١

qa.com-www.islam -  
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، ومسلم يف )٢٣١٤(باب الوكالة يف احلدود، حديث رقم : أخرجه البخاري يف صحيحه ١

  ).٤٥٣١(باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقم : صحيحه
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  ).٤٥٣٥(باب ال خيلون رجل بامرأة، حديث رقم : أخرجه البخاري يف صحيحه ١
: ، وسبل السالم١٩: ، ص٣٠بدر الدين العيين، ج: عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٢

  .٢٦٩: ، ص٥الصنعاين، ج
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  ).٤٩٤(حديث رقم : أخرجه أبو داوود يف سننه ١
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  .١٤٨: ، ص٢هـ، ج١٤٠١الشروق، حممد قطب، دار : منهج التربية اإلسالمية ١
مطابع الرشيد باملدينة ،خالد أمحد الشنتوت: خطر املربيات غري املسلمات على الطفل املسلم ٢

  . ٥٥:ص،٢ط ،م١٩٩٥/هـ ١٤١٦،املنورة
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، ١صاحل بن عبد اهللا العثيم، دار القاسم، ط: سيدة البيت اجلديدة اخلادمة ما هلا وما عليها ١

كوثر حممد امليناوي، مطبعة : ، حقوق املرأة يف اإلسالم١٠-٨: م، ص٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
  .٧٣-٧٠: م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٤، ٢، ط–الرياض  –عمار 
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  . ٥١٦:ص ،ةمسؤولية األب املسلم يف تربية الولد يف مرحلة الطفول ١
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