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Abstrak
Wanita pada zaman Nabi Muhammsad saw sudah mendapat derajat yang sama dengan lakilaki maka sangat banyak perubahan yang ada bagi kehidupan perempuan. Dari fenomena
yang terjadi saat ini banyak wanita yang bekerja diluar rumah. Ini berdampak pada timbulnya
masalah-masalah antara suami –istri yang berujung pada perceraian.Penelitian ini ingin
membahas seberapa besar peran bekerjanya wanita di luar rumah yang berdampak pada
perceraian dan bagaimananakah wanita dalam menyeimbangkan kewajibannya dalam upaya
mengurangi tingkat perceraian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
kasus dan metode pendekatan fenomenologi dengan sampel, penulis menggunakan total
populasi sehingga menggunakan semua data yang ada, penulis berusaha menganalisis
beberapa hal dari dampak bekerjanya wanita di luar rumah dalam peningkatan perceraian di
Pengadilan Agama. Setelah melakukan penelitian dengan segala kejadian yang ada di
lapangan, penulis mengambil kesimpulan bahwa bekerjanya wanita di luar rumah berdampak
besar bagi timbulnya perceraian karena ketidak seimbangan dalam melaksanakan
kewajibannya yang utama sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Jika wanita masih
mengedepankan karir dan ketidakberadaannya di dalam keluarga dengan tidak
menyeimbangkan kewajibannya yang utama maka perceraian akan semakin meningkat.
Kata kunci : Wanita Karir, Nikah, dan Talak

الملخص
حممد صلى اهلل عليه وسلّم يف ةحكامه العامة واخلاصة هلا حىت
ّ قد شرف اهلل املرة باإلسالم مبا جاء به نبيّنا
. هذه احلالة تؤثر بعض تأثريات يف تغيري حيا املرة وكما وقع يف هذا الزمان.كانت املرة يف درجة عالية تساوى بالرجل
هدف هذا البحث هو معرفة مدى تأثري عمل املرة. فهذه يسبب على وجود املشاكل بني زوجني بل ةقصاه هو الطالق
 للوصول اىل. وكيفية التحليل يف التوازن بني واجبات املرة ألجل نقص عدد الطالق,خارج البيت يف وقوع الطالق
اهلدف السابق عقدت الباحثة الدراسة امليدانية الوصفية مبنهج دراسة البحثومنهج املقابلة الدقيقة للحصول علي ةثر
. واستخدمت الباحثة يف التحليل واإلستنتاج لبيان عمل املرة والنظر العامة عن حمكمة دينية.ع مل املرة يف الطالق
وبعد املالحظة الدقيقة عن األحوال والوثائق املوجود إستنبطت الباحثة ةن عمل املرة خارج البيت يؤثر كثريا يف وقوع

الطالق لعدم التوازن بني واجباهتا األ وىل كزوجة لزوجها وةم لألوالدها وبني حاجاهتا .لذلك إذا املرة تفضل ةمرها
لعملها خارج البيت وتركت واجباهتا األوىل فزادت نسبة عدد الطالق ةكثر مبا قد وقع.

الكلمة الجوهرية  :عمل املرة خارج البيت،النكاح ،الطالق

خلفية البحث
قبل جميئ اإلسالم كانت مرة يف درجة دنيئة كأموال ةوبضاعة اليت تباع وتشرتى
لتملّك واإلنتفاع منها مبا شاء .وقد شرف اهلل املرة ب يف اإلسالم وصارت املرة يف درجة
عالية.وللمرة دور مهم فهي زوجة لزوجها وةم ألوالدها ,فلها مسؤلية يف بيتها حنو زوجها و
مربية ألوالدها واملعاملة الزوجية .وماعدا ذلك للمرة مسؤلة يف إشرتاك املعاملة اإلجتماعية
اإلنسانية الشاملة كذلك السياسية ملصلحة البالد.
يف عصرنا اليوم جندةكثر من اإلمرائة يتبعن احلركة اإلجتماعية واملنظمة وهبذا يعاقب
عمليتهن خارج البيت ةكثر ما عد لكسب
اجباهتن .وةما
ةنواع املشكالت يف التعادل بني و
ّ
ّ
هلن غرض ةخر كاملعاصر واملعرفة والدرجة يف اجملتمع بل إلقناع النفس .للوسول
األموال بل ّ
اىل هذه اإلراد هناك الصعوبات واملشاكل الكثري  ،فهذه احلالة على سبيل املثال مبا قد وقع

يف اجملتمع 1وهى إستخدمت األوقات كثريا خارج البيت ،مقابلة األسر ناقصة فيه العزمية
لتزيني النفس،الفشل يف تربية األوالد ،جعل سوء معاملة الزوجية ،وقوع الفتنة و تدفع إىل
إختالطهن بالرجال.
ّ
من ةثرها السلبية جند ا ّن هذه املشكالت تواصل اىل فساد الزوجية وهو الطالق .و
يف الطالق اثار قبي يف تربية ةوالدها .و ّاما اهلل سبحانه وتعاىل وعع يف األم عاطفة طبيعيّة
من مقومات الرعاية واحلب واإلهتمام ما حيتاجها الطفل وال ميكن ألية إمرة ان تعطي نفس
احلنان مثل ما ةعطت األم ألوالدها.وهنا حاولت الباحثة إعراض ألثار ظاهر عن عمل املرة

خارج البيت و الطالقفي الشريعة اإلسالميةوالكشف عن حتليلها.

اإلطار النظري للبحث
هذا البحث قدمت الباحثة حتت العنوان "ظاهر عن عمل املرة خارج البيت و الطالقفي

الشريعة اإلسالمية" ,وليكون النظر اىل البحث مرّكزا فتوعح الباحثة هذا البحث ةمجاال ,خوفا
ان يقع اخلطأ يف الفهم .العمل يقصد به األعمال اليت قامت املرة فيه لغرض خاص ككسب
العيش وحبث اخلرب وغريها.والعمل يف اللغة  :ما يفعله احليوان بقصد ,فيفرتق عن الفعل,
الذي يكون بقصد.
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الطالق من فعل طَلَ َق  :طالقاً ِت املرة من زوجها :بانت عن زوجها وتركته.
2
اي مدى ةثار عمل
والطالق  :الكثري التطليق .ويقصد هذا البحث على معرفة كيفية واىل ّ

املرة خارج البيت .الطالق الذي وقع باحملكمة الدينية سالتيغا وةخذت الباحثة احلقائق من
تلك احملكمة مثّ مالحظتها وةخذ اإلستنباط من األسباب املوجود .

منهج البحث
هذذذا البحذذث مذذن نذذوع الدراسذذة الكيفيذذة اإلستكشذذافية

KualitativeExplorative

))Reseachوهي دراسة لكشذف األحذوال والبيانذات والظذواهر املوجذود  .فتذأو املعلومذات مذن
جمتمذذع البحذذث3.ومصذذادر البيانذذات األوليذذة هذذي الذذيت نالتهذذا الباحثذذة مذذن دراسذذةحالة يف حمكمذذة
دينيذذة .كتبذذت الباحثذذة يف حبذذث املوعذذوع عذذن طريقذذة مجذذع البيانذذات ومذذنهج الذذذي تسذذلك عليذذه
الباحثة للوصول على البيانات احملتاجة يف كتابذة هذذا البحذث فهذي مذنهج املالحظذة واملشذاهد
) .(Observation Methodقباللوصول إىل حتليل البحث استخدمت الباحثة طريقة التفكري
فن التحليل وهى الطيقة اإلستداللية
مث استخدمت ّ

)(Deductive Method

النظرة العامة عن المرأة ومسؤوليتها
2األب لويس معلوف اليسوعي ,المنجد في اللغة واألعالم ,داراملشرق  ,بريوت  , 1986 ,ص 470
3الدكتور كرتين كرتونو ,PengantarMetodologiRisetSosial ,باندوغ :ماندر  , 1996ص 204

يراد قبل اإلسالم يف عصر اجلاهلية اليت كان يعيشها العرب بصفة خاصة ويعيشها ةهل
األرض بصفة عامة.كانت املرة يف قبل اإلسالم يف األغلب األعم تعيش فرت عصيبة,
خصوصا يف اجملتمع العريب .حيث كانوا يكرهون والدهتا فمنهم من كان يدفنها وهي حية
حىت متوت حتت الرتاب .ومنهم من يرتكها تبقى يف حيا الذل واملهانة.
واملوؤد هي البنت تدفن حية حيت متوت حتت الرتاب .وإذا سلمت من الوةد وعاشت
فإهنا تعيش عيشة املهانة فليست هلا حظ من مرياث قريبها مهما كثرت ةمواله ومهما عانت
من الفقر احلاجة ,ألهنم خيصون املرياث بالرجال دون النساء4.يبدو ة ّن املرة يف العهد القدمي
كانت متاعا للرجل ومن عمن األمالك او جزء من ةمالكه ,واسرتجع (ةبرام) كل األمالك
واسرتجع لوطا ةخاه ةيضاّ وةمالكه والنساء ةيضا.
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فلمذذا جذذاء اإلسذذالم مذذن اهلل تعذذاىل ر ذذة للعذذاملني .شذذرف اهلل املذرة بذذه ورفذذع هذذذه املظذذا
ع ذذن امل ذ ذرة وةع ذذاد هل ذذا اعتباره ذذا اإلنس ذذانية .و كان ذ ذت الش ذ ذريعة اإلس ذذالمية تقرللم ذ ذرة بذ ذذاحلق يف
املسذاوات يف الكرامذذة اإلنسذانية واحلقذذوق املتفرعذة عنهذذا ,وتضذمن هلذذا حذق احليذذا واملسذاوا ةمذذام

4صاحل بن فوزان بن عبداهلل الفوزان ,المؤمنات ,طيعة خريية الطيعة األوىل ,السعودية 1992 ,م ,ص10 :

 5سيد سليمات عليّان نساء العهد القديم ,مكتبة مدبويل ,القاهر  1996م ,ص16 :

ذزوج واختي ذذار شذ ذريك حياهت ذذا برع ذذاء كام ذذل ,كم ذذا تعطيه ذذا ح ذذق
الق ذذانون.وتعطي املذ ذرة ح ذذق الت ذ ّ
التمل ذذك ,حري ذذة التفك ذذري واإلعتق ذذاد ,وحري ذذة الذ ذرةي والتعب ذذري ,واملش ذذاركة يف احلي ذذا اإلجتماعي ذذة
والسياس ذذية ,وحري ذذة العم ذذل واملس ذذاوا يف األج ذذر وحري ذذة التعل ذذيم واملش ذذاركة يف األب ذذداع العلم ذذي
والثقايف يف اجملتمع .وجعلها اهلل واعية امر ناهية يف بيت زوجها ةمري على ةوالدها.
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ولكذذن اهلل قذذد فذذرق امل ذرة والرجذذل يف املمارسذذة الفعليذذة واملسذذؤولية ألن رسذذالة للرجذذل ال
تساوي باملرة  .فإن الرجل ةكذرب مسذؤولية يف إعطذاء النفقذة والرياسذة للبيذت وجمتمذع األمذة.ومن
ةهليذذة امل ذرة الذذيت جعلهذذا اإلسذذالم ةنذذه جعلهذذا راعيذذة واملسذذؤلة يف بيذذت زوجهذذا .وقذذد خلذذق اهلل
املرة مع الرجل من نفس واحد .فواجب عليها ةن تراعي زوجها وةوالد وبناته و حفذظ حسذن
املعاملة مع األهاىل واجملتمذع.والنكذاح يف املعذا اللغذوى هذو الذوطء و الضذم ،فيقذال :تناكحذت
األشذذرار إذا متايلذذت وانضذذم بعضذذها بعذذض .و يطلذذق علذذى العقذذد جمذذازا ألنذذه سذذبب الذذوطء و
النكاح يف املعا الشرعي هو عقد حيل لكل من الزوجني اإلستمتاع بصاحبه.
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6نفس المرجع  ,ص 14 :
 7عبد الر ن اجلزيري ،كتاب الفقه على المذهب األربعة ،دار الفكر ،بريوت لبنان،د.س ,ص1 :

اثذذار عقذذد الذذزواج فصذذارت املذرة زوجذذة للرجذذل وال تقتصذذر علذذى ترتيذذب حقذذوق للزوجذذة
على زوجها ,بل ترتبا ةيضا حقوقا للزوج على زوجتذه .وحقذوق الذزوج ةعظذم وةكذد كذم حقذوق
الزوجذذة ألن احليذذا الزوجيذذة ةهذذم بكثذذري مذذن السذذفر العذذارض الذذذي ينذذدب احلذذديث الشذريف اىل
اختذذاذ ةمذذري فيذذه مذذن قبذذل املسذذافرين .مث إن الذذزوجني قذذد خيتلفذذان فذذاالختالف مذذن طبذذائع البشذذر,
فالب ذ ّد هلمذذا مذذن رئذذيس تك ذذون لذذه الكلمذذة النافذذذ فيمذذا ق ذذد يط ذرة مذذن اخذذتالف فيمذذا بينهم ذذا,
والذرئيس ال ميكذذن ةن يكذذون مذذن خارجهمذذا ,فالبذ ّد ةن يكذذون هذذو الذذذي إختذذاره اإلسذذالم وقذ ّذرره
وقضذذى بذذه هذذو ةن القوامذذة -الرياسذذة -للذذزوج ال للم ذرة وهذذو احلذ ّذق والص ذواب واملوافذذق للفطذذر
ولطبيعة الرجل واملرة وملا نيط به الزوج من تكاليف وما تعلق به من ةحكام.
ألن الزوج تتخلص يف قوامته عليها ووجوب طاعته وحسن معاشرته و يف تأديبهذا إذا
خرجت عن طاعتهم .وبناء على هذا ,تنقسم مسؤلية املرة حنو زوجهذا اىل املطالذب علذى حنذو
التايل 8:إن الزوج خمتص حبق له عليها ليس هلا عليه .حيث ةفاد ذلذك لذزوم طاعذة الزوجذة لذه,
ألن وصفه بالقيام عليها يقتضي ذلك .وةن لكذل واحذد مذن الذزوجني علذى صذاحبه حقذاً .وإذا
كانذذت امل ذرة مذذأمور بطاعذذة زوجهذذا واإلحسذذان إليذذه وطلذذب رعذذاه ومعاملتذذه بذذاملعروف فذذالزوج
ةيض ذاً م ذذأمور باإلحس ذذان إليه ذذا واللط ذذف هب ذذا والص ذذرب عل ذذى م ذذا يب ذذدوهنا م ذذن س ذذوء خل ذذق وغ ذذريه
8الدكتور رعيد الكرمي زيدان ,المفصل أحكام المرأة والبيت المسلم ,الطبعة الثانية ,مؤسسة الرسالة,
بريوت شارع ,سوريا 1994 ,م ,ص 272 :

وإيصاهلا حقها من النفقذة والكسذو والعشذر اجلميلذة9.فعلذى الزوجذة رعايذة حقذوق الذزوج عليهذا
والقيام مبضموهنا وما تعلّقت به .معاشر الزوجة لزوجها باملعروف
الذي جيب هلم باملعروف ,ةي بالوجه الذي ال ينكر يف الشرع وعادات الناس ,فال
ليؤد كل
يكلفنهم ما ليس هلن وال يكلفوهنن ما ليس هلم ,وال يعنّف ةحد الزوجني األخرّ .
واحد منها اىل األخر ما جيب عليه باملعروف .فعلى الزوجة الثبوت يف بيت زوجها وعليها
اإلذن من اخلروج منه وةن ال تأذن ألحد بالدخول اىل هذا البيت إال بإذنه ,وةن حتفظ ةمواله
التصرف فيها ,فعليها خدمته وخدمة البيت والقيام بشؤونه.
فيه من الضياع ومن سوء ّ
إن هذا اخلروج يكون بإذن الزوج وموافقته .واذا كانت الزوجة خترج من بيت زوجها
صرح الفقهاء ألن حق الزوج واجب اي ح ّقه
دون ةذنه فله ّ
حق منعها من اخلروج وهبذا ّ
عليها يف الطاعة او ح ّقه يف اإلستمتاع هبا ووجوب متكني زوجها من اإلستمتاع هبا ويف
خروجها من البيت تفويت حل ّقه هذا وعدم قيامها مبا هو واجب عليها.
ومن ةهم املسألة هي كيف اذا ةرادت الزوجة ةن خترج اىل جملس العلم ؟ والظاهر
الذي يبدو ةن من مصلحة املرة ومما هو مرغوب فيه للمسلم وللمسلمة هو التفقه يف الدين
وهذا يشمل الرجل واملرة واملتزوجة وغري املتزوجة فينبغي للزوج ةن يأذن لزوجته حلضور
 9عبد اهلل بن جاراسي بن ابراهيم اجلاراس ,مسؤلية المرأة المسلمة ,اجلامعة اإلسالمية ,املدينة املنور ,
1411ه ,ص74 :

جمالس العلم ليتفقه يف الدين على ةن يكون خروجها جملالس العلم ال يتعارض مع واجباهتا
حنو زوجها وحنو بيتها وةن يكون منظماً حمققاً غرعه وال يرتتب عليه حمظور شرعي.
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فخدمذذة الزوجذذة حنذذو زوجهذذا لذذيس فقذذط ةن ختذذدم زوجهذذا ولكنهذذا تشذذمل اخلدمذذة علذذى
عون املرة زوجها يف ولذده .وميكذن القذول بذأن املذرة تقذوم ودمذة زوجهذا ,فهذذا ةوىل مذن قيامهذا
ودمذذة ةخ ذوات ةو بناتذذه مذذن غريهذذا .إن امل ذرة املسذذلمة الواعيذذة ةحكذذام دينهذذا تقذ ّذوم شخصذذيتها
اإلجتماعية املتميز من تلك القذيم اإلسذالمية يف سذلوكها اإلجتمذاعي ومعاملتهذا للنذاس وتنهذل
املذرة املسذذلمة يف تزكيذذة نفسذذها .إذن ال منذذع علذذى امل ذرة مذذن حقهذذا ةن ختذذرج فيمذذا حتتذذاج ةمرهذذا
اجلائر بشرط ةال تزيد اال احملتاج ألهنا موعع الفتنة.
نظذذر اىل مذذا قبذذل نذذزول الذذوحي علذذى الرسذذول صذذلى اهلل عليذذه و سذلّم كانذذت املذرة الذذىت
تكذون نصذر لذه يف دعوتذه وهذذي سذيد خدجيذة رعذي اهلل عنهذا حذذىت سذار اإلسذالم مذن فذذوز اىل
فوز يف صدره األول .وكانت ةول من قاسم الرسول يف ةموالذه و مذن شذرعه بعذد روعذة الذوحي
وةعانذذه بذذالعطف وال ذرةي واملذذال 11.فهذذذا دليذذل علذذى عذذدم منعهذذا يف التفكذذري وإش ذرتاك ملصذذلحة
اجملتمع األمة والدين والبالد.

10الدكتور رعيد الكرمي زيدان ,المرجع السابق ,ص 308
11إبن مسطفى  ،Fatimah Sang PutriNabiلينتريا ،جاكرتا ،2006 ،ص 67

النظرة العامة عن األعمال المرأة
والعمذل  :املهنذذة والفعذل والعمذذل ال يقذال إال فيمذذا كذذان عذن فكذذر ورويذة ,ولذذذلك اقذذرتن
ب ذ ذذالعلم ,ح ذ ذ ّذىت قي ذ ذذل  :إن قل ذ ذذب لف ذ ذذظ العم ذ ذذل ع ذ ذذن لف ذ ذذظ العل ذ ذذم ه ذ ذذو تنبي ذ ذذه عل ذ ذذى ةت ذ ذذه م ذ ذذن
مقتضذذاه12.عملذذت املذرة يف صذذدر اإلسذذالم يف كذذل ةنذواع األعمذذال الذذيت تناسذذب طبيعتهذذا ,فقذذد
عملذذت بالترذذار وهنذذاك ةمثلذذة عديذذد مذذن ذلذذك السذذيد ةم املذذؤمنني خدجيذذة رعذذي اهلل عنهذذا
كانذت تذاجر تسذذتأجر الرجذال يف ارهتذا وتضذذارهبم عليهذا .وقبذل زواجهذذا مذع رسذول اهلل صذذلى
اهلل عليه وسلّم حتمل ارهتا اىل الشام فكان يتاجر هلا ومعه غالمها ميسر .

13

يف عصذ ذرنا احلاع ذذر جن ذذد ةنذ ذواع العم ذذل ال ذذذي عمله ذذا ةكث ذذر املذ ذرة ك ذذالتوظف يف امله ذذن
الكتابية والسكرتارية والفنية واإلدارية ياملصانع .لقد كان التوظف يف الترذار ويف ةدا احلكذم,
ويف جمذذاالت خدمذذة املهذذن احلذذر  ,كذذالتعليم والصذذحة ,ويف بعذذض صذذناعات اخلدمذذة الشخصذذية
كاملطذاعم .وتلذك الذيت كانذذت فيهذا نفقذات العمذذل متثذل نسذبة كبذري مذذن النفقذات الكليذة .دائذذر
12الدكتور حممد عمار  ,قاموس المصطلحات االقتصادية في الحضارة اإلسالمية ,دار الشروق ,القاهر ,
 ,1993ص391
13الدكتور سامية منيسي ,المرأة في اإلسالم ,دار الفكر العريب ,القاهر  ,1996 ,ص 112 :

عمل املرة هو بيتها وقد جعلت ربة بيذت ومربيذة ةسذر  ,وإذا كذان علذى زوجهذا كسذب األمذوال
فعليها إنفاق تلك األموال لتدبري شؤون املنزل.
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وقتهن عن حاجة البيت يف
كما ينبغي ةن تعليم البنات عرور استثمار ما زاد من
ّ
عمل صاحل والنشاط السياسي لتأمني رشد السلطة وعد هلا ةحد جماالت العمل
الصاحل15.العمل املنهي للمرة بعض املنهيات للمرة فعلها فيما يلي :ال جيوز ةن تكون تاجر
بدون رعى زوجها ،ليس للمرة املتزوجة ةن تؤجر خدمتها للرعاعة او لغريها إال بإذن
زوجها ،هنى املرة وصل شعرها ،عن ةمساء رعي اهلل عنها قالت :جاءت امرة اىل النيب صلى
اهلل عليه وسلّم قالت  :يا رسول اهلل ,إن يل ابنة عرسيا ةصابتها حصبة فتمرق شعرها,
ةفأصله؟ فقال  :لعن اهلل الواصلة واملستوصلة (16.الواصلة  :هي اليت تصل شعر املرة
بشعر األخر  -واملستوصلة

 :هي اليت تطلب من يفعل هبا ذلك) وهي النهي عن إتيان

الكهان واملنرمون ،هني املرة عن التشبه بالرجال

14عبد اهلل بن جاراسي بن ابراهيم اجلاراس ,المرجع السابق ,ص 82 :
15عبد احلليم ةبو شقة ,مشاركة المرأة المسلمة في العمل المنهي والنشاط االجتماعي والسياسي ,دار
القلم ,كويت ,ص 230
 16ةبو بكر عبد اهلل بن حممد ةيب شيبة الكويف ,سنن ابن حبان  ,باب حترمي فعل الوصلة ,احلديث منر
 , 25217دار النشر  ,الرياض  ,ص 201

عن عبد اهلل بن عباس رعي اهلل عنهما قال  :لعن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم
رسول اهلل صلى اهلل عليه
املخنثني من الرجال واملر الت من النساء .ويف رواية  :لعن ُ
وسلّم املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال 17.فال يصح ةن
تكون الوظيفة معطلة لعمل األم و خمتلطة بالرجال وتبدي من جسمها ماال جيور كشفها.

18

هني املرة عن التشبه بالرجال ،عن عبد اهلل بن عباس رعي اهلل عنهما قال  :لعن رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلّم املخنثني من الرجال واملر الت من النساء .ويف رواية  :لعن
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلّم املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من
ُ
النساء بالرجال ( .رواه البخارى ).

19

واألعم ذذال املب ذذاح هل ذذا كزراع ذذة والغ ذذرس والص ذذناعات املنزلي ذذة وع ذذالج املرع ذذى وةعم ذذال النظاف ذذة
واخلدمة املنزلية وغري ذلك .واما من املهنة نوعان  :املهنة التقليدية املثال بائعذة اجل,,واحلكايذة
والفالحذذة وهذذي مهذذن ت ذزاول يف إطذذار عذذائلي وال يذذؤدي عليهذذا ةجذذر .واملهنذذة العص ذرية كمعلمذذة

17حممد لن إمساعيل ةبو عبد اهلل البخاري ,صحيح البخاري  ,كتاب بدء الوحي  ,منر  , 5546دار
النشر ,بريوت  ,ص 2207
18الدكتور مصطفى السرباعي ,المرأة بين الفقه والقانون ,دار الوراق ,ص112 :
19حممد متويل الشعراوي ,المرأة في القرأن الكريم ,قاهر  ,ص 101 :

واملضذيفة والكاتبذة وبطالذة الرياعذية وهذي مهذن تذتم يف جمذال خذارج العائلذة ,عمذل مذأجورومنظم
بواسطة قانون الشغل.

20

وبعذ ذذض األعمذ ذذال املبذ ذذاح للم ذ ذرة  ,هذ ذذي يف تذ ذذويل امل ذ ذرة احلكذ ذذم ،ةن يكذ ذذون مذ ذذن النسذ ذذاء
الفقيهات واحملدثات واألديبات واحلاكمات.وجعل اإلسذالم مذن حذق املذرة ةن تعذني زوجهذا يف
حق التعليم ولكن بشرط ةن يكون كذل مذن
عمله كمعاونة الزوجة زوجها الفالح يف احلقل.يف ّ
التعليم يف مدارس خاصة بالنساء او من املدرسة الطفولة .ألن املذرة خلقذت مذن عذلع ةعذوج,
عن ذذدها الص ذذرب الكب ذذري ال ذذذي منحه ذذا اهلل إي ذذاه لتق ذذدر عل ذذى ه ذذذه املهم ذذة الش ذذاقة وه ذذي س ذذعيد
ومس ذذرور مبذ ذذا تفعلذ ذذه وهذ ذذي حتنذ ذذو علذ ذذى طف ذذل األيذ ذذام الطويلذ ذذة دون ملذ ذذل ودون عذ ذذيق وبذ ذذنفس
راعية21.يباح للمرة ةن تعمل يف التوظيف املهن الكتابيذة والسذكرتارية والفنيذة واإلداريذة.تاجر
ةو حمرتفة ألي حرفة تكتسب منها الرزق احلالل.
نظذذر علذذى اجلميذذع فأخذذذت الباحثذذة ةن األعمذذال املباحذذة للم ذرة ةن ال ختذذالف الش ذريعة
اإلسالمية وبشرط على إذن زوجها.
تعريف الطالق وأنواعها
 20دالل البزري ,فاطمة الزهراء ةررويل ,المرأة العربية بين الواقع والتصوير ,ص 92 :
21حممد متويل الشعراوي ,المرأة في القرأن الكريم ,قاهر  ,ص 101 :

تعري ذذف الط ذذالق يف اللغ ذذة  -يق ذذال طلّذذق طالق ذاً ,حت ذذرر م ذذن قي ذذده .وطلق ذذت امل ذرة م ذذن
زوجهذذا طالقذاً ةي حتللذذت مذذن قيذذد الذذزواج وخرجذذت مذذن عصذذمته .وةطلذذق لذذه العنذذان ةي ةرسذذله
حررها من قيد الزواج .وةطلق له التصرف ةي ةباحه .والطذالق يعذين
وتركه .وةطلق املرة  ,ةي ّ
التطليق .وامرة طالق ةي حمرر من قيد الزواج.

22

ةو يف اللغة  :حل القيد ,سواء كذان حسذيا (كقيذد الفذرس) ةو معنويذا (كقيذد النكذاح)
وهو ارتياط احلاصل بني الزوجني .مث ان الطالق مع كونه مصدر طلذق بذالتخفيف ,فانذه يقذال
 :طلذذق الرجذذل مرةتذذه بالتشذذديد طالق ذاً فذذالطالق اسذذم املصذذدر وهذذو التطليذذق .فذذالطالق كذذانوا
يس ذذتعملون يف اجلاهلي ذذة يف الفرق ذذة ب ذذني ال ذذزوجني .فلم ذذا ج ذذاء الش ذذارع ةق ذذر اس ذذتعماله يف املع ذذا
املخصذذوص ,هلذذذا عذذرف يف اإلصذذطالح بأنذذه إزالذذة النكذذاح.
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تعريذذف الطذذالق يف االصذذطالح

الشذذرعي  :هذذو حذذل وابطذذة الزوجيذذة الصذذحيحة مذذن جانذذب الذذزوج بلفذذظ خمصذذوص او مذذا يقذذوم
مقامه يف احلال او احملال.

24

 22الدكتور عبد الكرمي زيدان ,المرجع السابق ,ص 346 :
23عبد الر ان اجلزيري ,كتاب الفقه علي المذاهب األربعة  ,اجلزء الرابع ,الطبعة األوىل ,دار الفكر,
بريوت لبنان  2003م ,ص 216 :
24حممد مصطفى شليب ,أحكام األسرة في اإلسالم دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنة والمذهب
الجعفري والقانون  ,دار النهضة العربية ,بريوت ,الطبعة الثالثة 1977 ,م ,ص471 :

الثاين  :ما يفهم منه التعليق بدون ذكر ةدا من دواته
الطذذالق تصذذرف شذذرعي يقذذوم بذذه الذذزوج ,ومذذن املعذذروف ةن كذذل فعذذل ةو تذذرك يصذذدر عذذن
الشذخص املكلذذف لذذه حكمذه الشذذرعي مذذن حيذذث طلذب الشذذرع لذذه ةو هنيذه عنذذه ةو التخيذذري فيذذه
بني الفعل والرتك ومن هنا كان لفعل املكلف حكمه من الوجذوب ,النذدب ,التحذرمي ,الكراهذة
ةو اإلباحة .فالطالق تعرتي هذه األحكام اخلمسة.
ويف فقذذه احلنابلذذة  :يبذذاح الطذذالق عنذذد احلاجذذة البذذه لسذذوء خلذذق امل ذرة او لسذذوء عش ذرهتا
وكذا يباح للتضرر هبا من غري حصول الغرض هبا ويكره الطالق من غري حاجذة اليذه .حمذرم يف
ذتحب
احليض وحنوه وواجب كطالق املويل بعد الرتبص ةربعة ةشهرمن حلفه اذا يفذيء .ويس ّ
الطالق لتفريط الزوجة يف حقوق اهلل تعاىل الواجبة ,وال ميكن بريها عليها ,وكذلك ةيضا يف
حالة إعرارها بالزوج بشذقاقها معذه وخمالفتهذا لذه بغذري وجذه ح ّذق وكذذلك لضذررها ببقذاء النكذاح
لبغضه او لسبب غريه.
مذن هذذذه اللوحذة قذذد ةظهذرت فيهذذا ةنذواع عمذل املذرة خذارج البيذذت الذيت تذذأثر اىل وقذذوع
الطذذالق .كمذذا ةن عمذذل املذرة ةثقذذل بنسذذبة عمذذل الرجذذل علذذى برهذذان ةن املذتّذ َهم يف املطالبذذة مذذن
املرة العاملة خارج البيت.

فبمناس ذذبة احلق ذذائق ال ذذيت فيه ذذا ترقي ذذة الط ذذالق س ذذنة  2008-2007مبحكم ذذة الديني ذذة
سالتيغا وهي من عذدد  631اىل  866حذىت يقذال ترقيتهذا اىل ةن بلذ  .% 37,24فصذرح
لنا على ةن غياب الزوجة للعمل خارج البيت يكون تأثريا كبريا يف وقوع الطالق.

التحليل في كيفية توازن أعمال المرأة وواجباتهن األولى
كان الطالق تزداد نسبة عدده يف هذا العصر .هذذا دليذل علذى ةن حريذة املذرة قذد خذرج
مبا حددت الشريعة .ألن وقوع الطالق يف الزوجية دليل علي عدم جناح املرة يف إداريذة البيذت
يف الغالب ونقصان عدالة الزوج يف إعطاء نفقة الروحنية والباطنية يف بعض األحيان .فمعاملة
الزوجية حيتاج علذي إهتمذام كليهمذا .وإذا خرجذت املذرة ملتعذاون زوجهذا يف النفقذة فعليهذا طلذب
الرعذذى اىل زوجهذذا .وعلذذى الذذزوج ةن ال تكلّذذف كثذريا مذذن األعمذذال .وعلذذى املذرة العاملذذة خذذارج
تفضل ةمور بيتها قبل ةمور عملها األخري .إحذارا من وقوع الطذالق وحتلذيال علذى
البيت ةن ّ
ذلك فعلى الزوجني ةن تعرف مسؤليتهما فيمذا يلذي: 25رسذالة الرجذل هذو العمذل ونفقذة األسذر
واملذرة مكلذذف بتنظذذيم البيذذت وإعذذداد مطالذذب الذذزوج وتربيذذة األوالد .فمسذذؤوليتها األوىل تنظذذيم
األسذر حذيت يكذون صذذاحلة بذدورها ألن إذا صذلحت املذرة فصذذلحت األسذر وإذا فسذدت املذرة
ففسدت األسر .للوصول اىل املعاملة احلسنة لكل زوجني ةن تؤمن باهلل وتؤدي ما ةمذره وحتذذر
25الوثائق من املقابلة مع القاعي مبحكمة دينية سالتيغا

مذذا هن ذذاه.الزوج إمذذام يف يف ةهل ذذه فعليذذه إرش ذذاد والنصذذائح ويك ذذون قذذدو حس ذذنة لزوجت ذذه وألوالد
ذطرت امل ذرة اخلذذروج للعمذذل لتسذذاعد زوجهذذا يف س ذ ّد حاجذذة الزوجيذذة وةوالدهذذا
وبناتذذه .وإذا اعذ ّ
فعلذى املذرة ةن ختتذارمن األعمذذال املناسذبةبفطرهتا وةن تتحلذى املذرة بذأداب وةخذالق اإلسذذالم يف
مظهرها وةن

ختت ذذار مي ذذادين العم ذذل املالئم ذذة واملالئق ذذة لظروفه ذذا ال ذذيت حتف ذذظ دينه ذذا ودنياه ذذا

وبشذذرط عل ذذى إذن زوجهذذا.للتوازن ب ذذني ةعمذذال البي ذذت وةعمذذال خ ذذارج البيذذت فعليه ذذا ةن ت ذذرتك
البيت بعد إهناء واجباهتا .وكذلك وبعد ةن وصل ةوالدها سن الرعاعة .واجب على املذرة ةن
تقسذذم ةوقاهتذذا بأحسذذن تقسذذيم حذذيت ال ختذذالط ةمذذور ةعماهلذذا خذذارج البيذذت يف ةمورهذذا الزوجيذذة,
فعليها تركيز الفكر عند ما عملت ةعماهلا خارج البيت وواجباهتا يف البيت.

االستنتاج
بعذذد ةن بذذدلت الباحثذذة جهذذدها يف املطالعذذة و التفكذري و التحليذذل مسذذتعينا بذذاهلل طالبذذة
رعاه وتوفيقذه للحصذول علذى إمتذام هذذا البحذث ،إن الطذالق يكذون ةثذرا سذلبيا مذن شذغل املذرة
خ ذذارج البي ذذت .ألن ال ذذزوج كاملال ذذك والزوج ذذة ه ذذي كقس ذذم املالي ذذة يف بيته ذذا وإذا غاب ذذت الزوج ذذة
وخرجذذت ألجذذل العمذذل وةنشذذطة ةو تعلذذيم اجملتمذذع وتركذذت واجباهتذذا األوىل ففسذذخت الزوجيذذة.
ذدل علذى ةن املذرة املسذلمة تفهذم
وهذا هو الذي يكون سسب الطالق يف الغالذب .وهذذه ت ّ

كثريا عن الشريعة اإلسالمية ألن ةظهرت فيذه حريذة املذرة قذد ذاوزت ةكثذر مبذا حذ ّدد الشذريعة
اإلسالمية.
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