Pekerjaan Apa yang Mubah dan Boleh Dikerjakan oleh Seorang
Wanita

PEKERJAAN APA YANG MUBAH DAN BOLEH DIKERJAKAN OLEH SEORANG WANITA
Asy Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin رحمه الله
Pertanyaan: Pertanyaan terakhir: pekerjaan apakah yang bisa dilakukan oleh seorang
wanita dengan tanpa melanggar syariat agama?
Jawaban:
Pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh seorang wanita adalah lahan kerja yang memang khusus
bagi wanita.
Misalnya bekerja di lembaga pendidikan anak-anak wanita, baik sebagai staf administrasi
atau sebagai staf pengajar.
Atau dia bekerja di rumahnya sebagai penjahit pakaian wanita.
Dan semisalnya dari pekerjaan-pekerjaan yang khusus bagi wanita.
Adapun bekerja pada tempat pekerjaan yang khusus bagi laki-laki, maka ini tidak boleh
dikarenakan konsekuensinya akan terjadi yang namanya ikhtilat (campur baur pria dan
wanita) dan bisa menimbulkan ﬁtnah yang besar yang kita harus hati-hati darinya.
Wajib untuk kita mengetahui hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:
“Tidaklah aku meninggalkan sebuah ﬁtnah yang lebih membahayakan bagi seorang laki-laki
dari pada ﬁtnah seorang wanita, dan ﬁtnah yang pertama kali menimpa bani Israil adalah
ﬁtnah wanita”
Maka wajib bagi setiap orang untuk menjauhkan keluarganya dari tempat-tempat ﬁtnah dan
sebab-sebab ﬁtnah.
Sumber: Rekaman Silsilah Fatawa Nur ala Darb. Nomor :94 [Fatawa Mar’ah]
http://zadgroup.net/bnothemen/upload/ftawamp3/Lw_094_12.mp3
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
*** ***
ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺒﺎح ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮأة ؟
:اﻟﺴﺆال
 ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎح اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺪون اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻬﺎ؟:ﺳﺆاﻟﻪ اﻷﺧﻴﺮ ﻳﻘﻮل
:اﻟﺠﻮاب
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ً  ﻣﺜﻞ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻨﺎت ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻤﻼ، اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﻨﺴﺎء:اﻟﺸﻴﺦ
 وأﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل، وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﻴﺎﻃﺔ ﺛﻴﺎب اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ،ًإدارﻳﺎ ً أو ﻓﻨﻴﺎ
 وﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ، وﻫﻲ ﻓﺘﻨ ٌﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺬر ﻣﻨﻬﺎ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ؛ ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم ﻟﻬﺎ اﻻﺧﺘﻼط ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل
 وأن ﺑﻨﻲ، ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪي ﻓﺘﻨﺔ أﺿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء:أن اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل
. ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺮء أن ﻳﺠﻨﺐ أﻫﻠﻪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻔﺘﻦ وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺎل،إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﺘﻨﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء
[94]  ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﺘﺎوى ﻧﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب < اﻟﺸﺮﻳﻂ رﻗﻢ:اﻟﻤﺼﺪر
ﻓﺘﺎوى اﻟﻤﺮأة
راﺑﻂ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺼﻮﺗﻲ
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