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KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL SYURIYAH PWNU JATIM
KOMISI A (WAQI’IYAH)
Sabtu – Ahad, 18-19 Dzul Qo’dah 1443 / 18-19 Juni 2022
di Yayasan Ki Ageng Muhammad Besari Tegalsari Jetis Ponorogo

1.

Kebijakan Wajibnya Mengikuti BPJS (PC LBM NU Kab. Ponorogo)
Deskripsi Masalah
Sekarang ini BPJS Kesehatan jadi syarat baru untuk berbagai macam layanan publik di Indonesia.
Kebijakan ini muncul setelah diterbitkannya Inpres 1 tahun 2022 soal Optimalisasi JKN. Di dalam
Inpres tersebut disebutkan, BPJS Kesehatan akan menjadi persyaratan berbagai layanan publik, mulai
dari pengurusan haji dan umrah, pengurusan SIM, STNK, dan SKCK, pengurusan tanah, bahkan hingga
pengajuan KUR.
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Irfan Humaidi sudah menjelaskan
sebetulnya syarat BPJS untuk layanan publik bukan lah hal baru. Dia menyebutkan di UU no 24 tahun
2011 disebutkan semua masyarakat wajib terdaftar ke BPJS Kesehatan sebagai lembaga Jaringan
Kesehatan Nasional (JKN). Di dalamnya salah satu sanksi bila masyarakat tidak terdaftar dalam BPJS
Kesehatan adalah tidak mendapatkan layanan publik tertentu.
"Inpres ini tak banyak atur norma baru, sudah disebutkan di UU BPJS tentang sanksi administratif.
Salah satunya tidak bisa mendapatkan layanan publik tertentu. Norma-norma kepesertaan wajib
untuk BPJS ini bukan hal baru," papar Irfan dalam diskusi publik virtual dengan Ombudsman, Jumat
(11/3/2022).
Lantas, layanan publik apa saja yang mewajibkan penggunaan BPJS Kesehatan? Diantaranya sebagai
Berikut :
1. Jual Beli Tanah
Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Nomor
HR.02/153-400/II/2022 disebutkan, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas
tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi
Kartu Peserta BPJS Kesehatan.
https://finance.detik.com/moneter/d-6028617/wajib-tahu-daftar-layanan-publik-yang-harus-pakaikartu-bpjs-kesehatan.
2. Pendaftaran SIM, STNK, SKCK
Presiden Meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan
regulasi untuk memastikan pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM),Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK), dan SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah Pesertaaktif dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional.
https://finance.detik.com/moneter/d-6028617/wajib-tahu-daftar-layanan-publik-yang-harus-pakaikartu-bpjs-kesehatan
3. Kekayaan intelektual dan Imigrasi (Visa)
Presiden memerintahkan kepada Menteri Humum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkahlangkah yang diperlukan agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan
intelektual, dan pelayanan keimigrasian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan
Nasional.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4894173/sederet-layanan-publik-yang-pakai-syarat-bpjskesehatan
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4. Haji dan umrah
Presiden meminta Menteri Agama untuk mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja
pada penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi
Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4894173/sederet-layanan-publik-yang-pakai-syarat-bpjskesehatan
Menyikapi hal diatas maka diperlukan pembahasan secara aktif menurut pandangan syariat. Lalu
pertanyaan yang muncul dari kebijakan kebijakan diatas adalah.
Pertanyaan
Apakah kebijakan pemerintah mewajibkan semua warga WNI atas kepemilikan BPJS dibenarkan
oleh syariat?
Jawaban
Tidak dibenarkan jika hal itu berlaku secara umum karena kewajiban mengikuti BPJS menurut
syariat hanya berlaku bagi orang-orang yang mampu (mengacu pada keputusan PWNU di
Denanyar Tahun 2015), dan seharusnya pemerintah membuat aturan pembatasan layanan
publik tersebut hanya berlaku pada orang-orang yang mampu dan memberi kemudahan
terhadap masyarakat miskin.
Referensi
1. Al-Fiqh Ala Madzahibi Al-Arba’ah Juz 5 Hal. 193
2. Asbah Wa Al-Nado’ir li Al-Suyuti Hal. 121
3. Al-Mustasfa Juz 1 Hal. 387
4. Tafsir Qurtubi Juz 9 Hal. 203
5. Bughyatul Mustarsyidin Hal. 253
6. Fathul Muin Ma’a Ianatut Tholibin Juz 4 Hal. 182
7. Tuhfatul Muhtaj Juz 3 Hal. 70
8. Fiqh Islami Juz Juz 15 Hal. 136
9. Mausu’ah Fiqhiyah Juz 1 Hal. 4437
193 الفقه ىلع املذاهب األربعة اجلزء اخلامس صـ

-1

وجيب ىلع لك رئيس قادر سواء اكن حاكما أو غريه أن يرفع الرضر عن مرؤوسيه فال يؤذيهم هو وال يسمح ألحد أن يؤذيهم ومما ال شك فيه

.ان ترك انلاس بدون قانون يرفع عنهم األذى والرضر خيالف هذا احلديث فلك حكم صالح فيه منفعة ورفع رضر يقره الرشع ويرتضيه
121 األشباه وانلظائر للسيويط صـ

 ترصف اإلمام ىلع الرعية منوط باملصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافيع وقال " مزنلة اإلمام من الرعية مزنلة الويل من:القاعدة اخلامسة

-2

 قال عمر: عن الرباء بن اعزب قال، قال حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق. ما أخرجه سعيد بن منصور يف سننه: وأصل ذلك:" قلت. ايلتيم
" . إن احتجت أخذت منه فإذا أيرست رددته فإن استغنيت استعففت،ريض اهلل عنه " إين أنزلت نفيس من مال اهلل بمزنلة وايل ايلتيم
383  صـ1املستصىف  ـج

-3

أما املصلحة فيه عبارة يف األصل عن جلب منفعة أو دفع مرضة ولسنا نعين بها ذلك فإن جلب املنفعة ودفع مرضة مقاصد اخللق وصالح

 ومقصود الرشع من اخللق مخسة وهو أن حيفظ عليهم، اخللق يف حتصيل مقاصدهم لكننا نعين باملصلحة املحافظة ىلع مقصود الرشع

دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم فلك ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة ولك ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة

ودفعه مصلحة

203  صـ9تفسري القرطيب  ـج

-4
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اثلانية  :هذه اآلية أصل يف القول باملصالح الرشعية اليت يه حفظ األديان وانلفوس والعقول واألنساب واألموال؛ فلك ما تضمن حتصيل
ً
يشء من هذه األمور فهو مصلحة ،ولك ما يُ ّ
فوت شيئا منها فهو مفسدة ،ودفعه مصلحة؛ وال خالف أن مقصود الرشائع إرشاد انلاس إىل

مصاحلهم ادلنيوية؛ يلحصل هلم اتلمكن من معرفة اهلل تعاىل وعبادته املوصلتني إىل السعادة األخروية ،ومرااعة ذلك فضل من اهلل عز وجل
ّ
ّ
ورحة رحم بها عباده ،من غري وجوب عليه ،وال استحقاق؛ هذا مذهب اكفة املحققني من أهل السنة أمجعني؛ وبسطه يف أصول الفقه.
-5

بغية املسرتشدين للسيد عبد الرمحن احلرضىم صـ 253
ً
(مسألة :ك) :من احلقوق الواجبة رشاع ىلع لك غين وحده من ملك زيادة ىلع كفاية سنة هل وملمونه سرت عورة العاري وما ييق بدنه من مبيح

تيمم ،وإطعام اجلائع ،وفك أسري مسلم ،وكذا ذيم بتفصيله ،وعمارة سور بدل ،وكفاية القائمني حبفظها ،والقيام بشأن نازلة نزلت باملسلمني
ً
وغري ذلك ،إن لم تندفع بنحو زاكة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم املصالح من بيت املال لعدم يشء فيه أو منع متويله ولو ظلما ،فإذا قرص
األغنياء عن تلك احلقوق بهذه القيود جاز للسلطان األخذ منهم عند وجود املقتىض ورصفه يف مصارفه.

-6

فتح املعني  ـج 4صـ 207
( ودفع رضر معصوم) من مسلم وذيم ومستأمن جائع لم يصل حلالة االضطرار أو اعر أو حنوهما واملخاطب به لك مورس بما زاد ىلع كفاية
سنة هل وملمونة عند اختالل بيت املال وعدم وفاء زاكة

-7

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج  ـج 3صـ 70

وحبث اإلسنوي أن لك ما أمرهم به من حنو صدقة وعتق جيب اكلصوم ويظهر أن الوجوب إن سلم يف األموال وإال فالفرق بينها وبني حنو

الصوم واضح ملشقت ها اغبلا ىلع انلفوس ومن ثم خالفه األذريع وغريه إنما خياطب به املورسون بما يوجب العتق يف الكفارة وبما يفضل عن

يوم ويللة يف الصدقة نعم يؤيد ما حبثه قوهلم جتب طاعة اإلمام يف أمره ونهيه ما لم خيالف الرشع أي بأن لم يأمر بمحرم وهو هنا لم خيالفه

; ألنه إنما أمر ب ما ندب إيله الرشع وقوهلم جيب امتثال أمره يف التسعري إن جوزناه أي كما هو رأي ضعيف نعم اذلي يظهر أن ما أمر به مما
ليس فيه مصلحة اعمة ال جيب امتثاهل إال ظاهرا فقط خبالف ما فيه ذلك جيب باطنا أيضا والفرق ظاهر وأن الوجوب يف ذلك ىلع لك صالح

هل عينا ال كفاية إال إ ن خصص أمره بطائفة فيختص بهم فعلم أن قوهلم إن جوزناه قيد لوجوب امتثاهل ظاهرا وإال فال إال إن خاف فتنة كما
هو ظاهر فيجب ظاهرا فقط وكذا يقال يف لك أمر حمرم عليه بأن اكن بمباح فيه رضر ىلع املأمور به وإنما لم ينظر اإلسنوي للرضر فيما مر

عنه ; ألنه مندوب وهو ال رض ر فيه يوجب حتريم أمر اإلمام به للمصلحة العامة خبالف املباح وبهذا يعلم أن الالكم فيما مر يف املسافر ويف
خمالفة األذريع وغريه لإلسنوي إنما هو من حيث الوجوب باطنا أما ظاهرا فال شك فيه بل هو أوىل مما هنا فتأمله ثم هل العربة يف املباح

واملندوب املأمور به باعتق اد اآلمر فإذا أمر بمباح عنده سنة عند املأمور جيب امتثاهل ظاهرا فقط أو املأمور فيجب باطنا أيضا أو بالعكس
فينعكس ذلك لك حمتمل وظاهر إطالقهم هنا اثلاين ; ألنهم لم يفصلوا بني كون حنو الصوم املأمور به هنا مندوبا عند اآلمر أو ال ويؤيده ما

مر أن العربة باعتقاد امل أموم ال اإلمام ولو عني ىلع لك غين قدرا فاذلي يظهر أن هذا من قسم املباح ; ألن اتلعيني ليس بسنة وقد تقرر يف
األمر باملباح أنه إنما جيب امتثاهل ظاهرا فقط ) قوهل  :وحبث اإلسنوي أن لك ما أمرهم به من حنو صدقة أو عتق جيب إلخ ) وهو املعتمد فقد
رصح بذلك الرافيع يف باب قتال ابلغاة وىلع هذا فاألوجه أن املتوجه عليه وجوب الصدقة باألمر املذكور من خياطب بزاكة الفطر فمن فضل

عنه يشء مما يعترب ثم لزمه اتلصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعني هل اإلمام قدرا  ،فإن عني ذلك ىلع لك إنسان فاألنسب بعموم الكمهم
لزوم ذلك القدر املعني لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك املعني عن كفاية العمر الغالب وحيتمل أن يقال  :إن اكن املعني يقارب الواجب

يف زاكة الفطر قدر بها أو يف أحد خصال الكفار
-8

الفقه اإلساليم وأدتله  ـج 15صـ 306

إذا بايع أكرثية املسلمني إماما وجبت طاعته من اللك ،لقول الرسول (ص)" :يد اهلل ىلع اجلماعة" "ومن شذ شذ يف انلار" "من فارق اجلماعة

شربا ،فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه"( ).2وبذل الطاعة مرشوط بقيام احلاكم بواجباته اليت ذكرت سابقا ،ومضمونها الزتام أوامر

الرشيعة .وحينئذ تصبح القوانني واتلاكيلف اليت تصدر عن احلاكم واجبة اتلنفيذ ،اكإللزام باتلجنيد اإلجباري وفرض الرضائب ىلع
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األغنياء باإلضافة إىل الزاكة لكما دعت حاجة ابلالد إىل ذلك.ومصدر االلزتام بالطاعة آيات وأحاديث ،منها قوهل تعاىل{ :يا أيها اذلين أطيعوا
اهلل وأطيعوا الرسول وأوىل األمر منكم} [النساء  ]59 /4وأولو األمر :احلاكم والعلماء كما بني املفرسون والصحابة.
-9

املعيار املعرب اجلزء احلادى عرشة ص 129 - 127 :أبو العباس أمحد بن حيىي الونرشييس
إن األصل أن ال يطالب املسلمون بمغارم غري واجب ة بالرشع وإنما يطابلون بالزاكة وما أوجبه القرآن والسنة اكلفيئ والراكز وإرث من يرثه

بيت املال وهذا ما أمكن به حل الوطن وما حيتاج هل من جند ومصالح املسلمني وسد ثلم اإلسالم فإذا عجز بيت املال عن أرزاق اجلند

وما حيتاج إيله من آلة حرب وعدة فيوزع ىلع انلاس ما حي تاج إيله من ذلك وعند ذلك يقال خيرج هذا احلكم ويستنبط من قوهل تعاىل

)قالوا يا ذا القرنني إن يأجوج ومأجوج مفسدون يف األرض فهل جنعل لك خرجا( اآلية لكن ال جيوز هذا إال برشوط )األول( أن تتعني

احلاجة فلو اكن يف بيت املال ما يقوم به لم جيز أن يفرض عليهم يشء لقوهل  -ريض اهلل عنه ) -ليس ىلع املسلمني جزية( وقال ريض اهلل
عنه )ال يدخل اجلنة صاحب مكر( وهذا يرجع إىل إغرام املال ظلما )اثلاين( أن يترصف فيه بالعد ل وال جيوز أن يستأثر به دون املسلمني

وال أن ينفقه يف رسف وال أن يعطي من ال يستحق وال يعطي أحدا أكرث مما يستحق )اثلالث( أن يرصف مرصفه حبسب املصلحة واحلاجة
ال حبسب الغرض) الرابع( أن يكون الغرم ىلع من اكن قادرا من غري رضر وال إجحاف ومن ال يشء هل أو هل يشء قليل فال يغرم شيئا)

اخلامس( أن يتفقد هذا يف لك وقت فربما جاء وقت ال يفتقر فيه لزيادة ىلع ما يف بيت املال فال يوزع وكما يتعني املال يف اتلوزيع فكذلك
إذا تعينت الرضورة للمعونة باألبدان ولم يكف املال فإن انلاس جيربون ىلع اتلعاون ىلع األمر ادلايع للمعونة برشط القدرة وتعني املصلحة

واالفتقار إىل ذلك.

 -10املوسوعة الفقهية الكويتية  ـج 1صـ 4437
ّ
ّ
ّ
اتلعزير عقوبة ّ
اتلفويض يف ّ
مفوضة إىل رأي احلاكم  ،وهذا ّ
الراجح عن احلنفية  :أن ّ
والشافعيّة واحلنابلة  ،وهو ّ
اتلعزير من
ذهب املالكيّة
ّ ّ
ّ
ّ
اتلعزير مرااعة حال اجلريمة واملجرمّ .
ّ
الشارع.وىلع احلاكم يف تقدير عقوبة ّ
أما
أهم أوجه اخلالف بينه وبني احلد اذلي هو عقوبة مقدرة من
ّ
األسرتوشين  :ينبيغ أن ينظر القايض إىل سببه  ،فإن اكن من جنس ما جيب به
مرااعة حال اجلريمة فللفقهاء فيه نصوص كثرية  ،منه قول
ّ
ّ
احلد ال يبلغ أقىص اغياته  ،ولكنّه ّ
احلد ولم جيب ملانع واعرض  ،يبلغ ّ
مفوض إىل رأي
اتلعزير أقىص اغياته وإن اكن من جنس ما ال جيب

اإلمام.

)Keabsahan Hewan Qurban yang Terjangkit PMK (PW LBM NU Jatim
Deskripsi Masalah
Saat ini, banyak binatang ternak berkaki empat yang terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Tersebar info, binatang yang terkena penyakit ini dagingnya masih aman dikonsumsi tapi tidak
dengan jeroan, kaki & mulutnya.
Pertanyaan
?1. Sahkah berkurban dengan hewan yang terjangkit PMK
Jawaban
1. Hewan yang secara positif terjangkit PMK dengan gejala sedang dan berat tidak sah dijadikan
sebagai hewan kurban menurut madzhab empat. Adapun hewan yang terjangkit PMK dengan
gejala ringan maka sah menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Ketentuan
klasifikasi gejala tersebut berdasarkan pertimbangan ahli khubrah (Dinas Pertanian dan
Perternakan).
Referensi
1. Al Mausu’ah al Fiqhiyyah Juz 5 Hal. 142
2. Hasiyah Bujairomy Juz 4 Hal. 229
3. Roudhotut Tholibin Juz 3 Hal. 195
4. Kifayatul Ahyar Juz 2 Hal. 237-238
5. Syarah al Muqoddimah 696
6. Kifayatul Ahyar Juz 1 Hal. 530
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2.

Tuhfah Juz 9 Hal. 351
Mughni al Muhtaj Juz 6 Hal. 128
-1

7.
8.

املوسوعة الفقهية  ـج 5صـ 142
اجلرب يف اللغة برث يعلو أبدان انلاس واحليوانات يتآلك منه اجلدل وربما حصل معه هزال إذا كرث ومن إطالقاته أيضا العيب وانلقيصة يقال

به جرب أي عيب ونقيصة وال خيرج استعمال الفقهاء لكمة اجلرب عن معناه اللغوي )احلكم اإلمجايل ومواطن ابلحث( اتفق الفقهاء ىلع
أن اجلرب إذا اكن كثريا بأن وصل إىل اللحم فإنه يمنع اإلجزاء يف األضحية ألنه يفسد اللحم ويعترب نقصا ألن اللحم هو املقصود يف األضحية
واختلفوا فيما إذا اكن قليال بأن اكن يف اجلدل ولم يؤثر يف اللحم فذهب احلنفية واملالكية واحلنابلة وهو وجه عند الشافعية اختاره إمام

احلرمني والغزايل إىل أنه ال يمنع اإلجزاء يف األضحية وذهب الشافعية يف اجلديد وهو الصحيح عندهم إىل أن اجلرب قليله وكثريه يمنع
اإلجزاء يف األضحية

-2

حاشية ابلجرييم ىلع اخلطيب  ـج 4صـ 229

تنبيه  :قد عرفت ما تناوهل الكم املصنف من أن العمياء واهليماء واملجنونة ال جتزئ وبه صارت العيوب املذكورة سبعة وبيق منها ما ال

يتناوهل الكم املصنف اجلرباء  ،وإن اكن اجلرب يسريا ىلع األصح املنصوص ألنه يفسد اللحم والودك  ،واحلامل فال جتزئ كما حاكه يف
املجموع عن األصحاب وتبعه عليه يف املهمات وتعجب من ابن الرفعة حيث صحح يف الكفاية اإلجزاء  .فائدة  :ضابط املجزئ يف األضحية

السالمة من عيب ينقص اللحم أو غريه مما يؤلك
-3

روضة الطابلني وعمدة املفتني  ـج  3صـ 195

اخلامسة :العجفاء اليت ذهب خمها من شدة هزاهلا ال جتزئ وإن اكن بها بعض اهلزال ولم يذهب خمها أجزأت كذا أطلقه كثريون .وقال يف

«احلاوي»  :إن اكن خلقيا ،فاحلكم كذلك ،وإن اكن ملرض منع؛ ألنه داء .وقال إمام احلرمني :كما ال يعترب السمن ابلالغ لإلجزاء ،ال يعترب
العجف ابلالغ للمنع .وأقرب معترب أن يقال :إن اكن ال ترغب يف حلمها الطبقة العايلة من طلبة اللحم يف سين الرخاء ،منعت.

-4

كفاية األخيار  ـج 2صـ 238-237

ً

ً

ومنها املريضة للخرب فاملريضة إن اكن مرضها يسريا لم يمنع اإلجزاء وإن اكن بينا يظهر بسببه اهلزال وفساد اللحم منع اإلجزاء هذا هو
ً
ً
ً
املذهب ويف قول املرض ال يمنع مطلقا واملرض حممول يف احلديث ىلع اجلرب ويف وجه أن املرض يمنع مطلقا وإن اكن يسريا حاكه املاوردي
ً
قوال ومن املرض اهليام وهو شدة العطش فال تروى من املاء قال أهل اللغة هو داء يأخذها فتهيم يف األرض فال ترىع ومنها العجفاء للخرب
فال جتزئ العجفاء اليت ذهب خمها من شدة هزاهلا ألنه داء مؤثر يف اللحم فإن قل أجزأت وضبط األصحاب اذلي يرض بأن ينتيه إىل حد

تأباه نفوس املرتفني يف الرخاء والرخص قال ابن الرفعة ينبيغ أن يكون املرجع يف ذلك العرف وقال املاوردي اليت ذهب خمها إن اكن ملرض
رض وإن اكن خللقة فال يرض
-5

رشح املقدمة احلرضمية املسىم برشى الكريم  ـج 1صـ 696
ً
ً
ً
ً
ً
(و) رشطها أيضا :حيث لم يلزتمها ناقصة فقد عيب ينقص حلما حاال ،كقطع فلقة كبرية مطلقا ،أو صغرية من حنو أذن ،كما يأيت أو مآال كـ
(أن ال تكون جرباء وإن قل) اجلرب أو ريج زواهل؛ ألنه يفسد اللحم والودك وينقص القيمة وحذف يف "اتلحفة" نقص القيمة؛ إذ العيب

هنا ما ينقص اللحم ال القيمة ،وأحلق به الشلل والقروح وابلثور (وال مريضة مرضا يفسد حلمها) أي يوجد هزاهل أما اليسري من غري اجلرب
فال يرض وما ذكر هو ما ينقص حلمها مآال ألنها ينقص حلمها
-6

كفاية األخيار  ـج 1صـ 530
ومنها اجلرباء فإن كرث جربها رض وكذا إن قل ىلع األصح ونص عليه الشافيع ريض اهلل عنه بأنه داء يفسد اللحم والودك واختار اإلمام

والغزايل أنه ال يمنع اإلجزاء إال الكثري اكملرض وكذا قيده الرافيع يف املحرر بالكثري
-7

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج  ـج 9صـ 351
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( ورشطها ) أي األضحية تلجزئ حيث لم يلزتمها ناقصة ( سالمة ) وقت اذلبح حيث لم يتقدمه إجياب وإال فوقت خروجها عن ملكه ( من
عيب ينقص ) باتلخفيف كيشكر يف األفصح كما مر ( حلما ) حاال كقطع فلقة كبرية من حنو فخذ أو مآال كعرج بني ألنه ينقص رعيها

فتنهزل
-8

مغين املحتاج  ـج 6صـ 128

( ورشطها ) أي األضحية املجزئة ( سالمة من ) لك ( عيب ) بها ( ينقص ) بفتح أوهل وضم ثاثله خبطه ( حلما ) أو غريه مما يؤلك فإن مقطوع
األذن أو األيلة ال جيزئ كما سيأيت مع أن ذلك ليس بلحم فلو قال ما ينقص مأكوال لاكن أوىل وال فرق يف انلقص بني أن يكون يف احلال

كقطع بعض أذن أو يف املآل كعرج بني كما سيأيت ألن املقصود من األضحية اللحم أو حنوه فاعترب ما ينقصه كما اعترب يف عيب املبيع ما
ينقص املايلة ألنه املقصود فيه وهذا الرشط معترب يف وقوعها ىلع وجه األضحية املرشوعة
)Jubah, Gamis, Surban, Cadar, Burqa; Agama atau Budaya? (PC LBM NU Kab. Ngawi
Deskripsi Masalah
Dalam hal berpakaian, sebagian umat Islam di Nusantara ada yang memilih menggunakan model
pakaian orang-orang Timur Tengah, seperti jubah, gamis, surban, cadar, burqa, dll. Bahkan mereka
meyakini model pakaian demikian adalah bagian dari ajaran agama, sehingga mendapatkan pahala
bagi yang mengamalkannya.

3.

Sementara bagi umat Islam Nusantara yang lain meyakini bahwa, model pakaian demikian hanyalah
bagian dari budaya Arab, yang secara hukum tidak ada bedanya dengan model-model pakaian dari
budaya lain, seperti baju batik, baju koko, sarung, kopyah, blangkon, dll.
Pertanyaan
?1. Bagaimanakah kedua pandangan di atas jika ditinjau dari perspektif fiqih
Jawaban
1. Dalam pembahasan terdapat revisi sedikit tentang soal sesuai arahan perumus dan mushahih.
Yakni hanya membahas tentang hukum pemakaian surban (imamah) dan cadar saja.
Menurut pandangan fiqih pemakaian kedua busana tersebut dianggap sebagai bentuk
melaksanakan syariat.
Referensi
1. Bughyah al Mustarsyidin Hal. 181
2. Hasyiyah al Syarwani Juz 2 Hal. 117
3. Fatawa Kibar Ulama al Azhar al Syarif Haul al Niqab Hal. 75-76
)4. Tafsir al Jalalain Juz 6 Hal. 321 (Maktabah Syamilah
-1

بغية املسرتشدين صـ 181
يسن لبس القميص واإلزار والعمامة والطيلسان يف الصالة وغريها إال يف حال انلوم.

-2

حاشية الرشواين  ـج 2صـ 117
ﻭيسن للرجل ﺃﻥ يلبس للصالﺓ ﺃحسن ثيابه ﻭيتقمص ﻭيتعمم ﻭيتطلس ﻭيرتدﻱ ﻭيزتﺭ

-3

فتاوى كبار علماء األزهر الرشيف حول انلقاب صـ 76- 75
القول بأن انلقاب ليس رشعيا حمض خرافة لألستاذ ادلكتور عـلـي مجـعـة  -مفيت ادليار املرصية  ---سألت امرأة عن مرشوعية انلقاب،

وهل تثاب عليه؟ فأجاب ادلكتور :قضية انلقاب يرى فرضيتها اإلمام الشافيع واإلمام أبو حنيفة واإلمام أحد بن حنبل ،وال يرى فرضيتها
اإلمام مالك وحده ،ويرى أنه يكون واجبا أو فرضا أو حنو ذلك إذا اكنت اعدة أهل ابلدل أن النساء إذا خرجن خيرجن حمجبات منتقبات.

فاذلي يديع أن انلقاب ليس من الرشيعة ابلتة وأنه اعدة عثمانية هذا حمض خرافة؛ انلقاب موجود من أيام الصحابيات ومن أيام الصحابة،
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 ...فمحض خرافة أن هذا من اعدات األتراك ،هذا الكم ليس الكما علميا؛ ولكن هناك ثالثة من األئمة قالوا بفرضيته ،وهناك إمام واحد
قال جبواز كشف املرأة لوجهها وهو اإلمام مالك ،فإذن انلقاب موجود وهل حكمه ،ولكنحكمه خمتلف فيه
-4

تفسري اجلاللني ( -ج  / 6ص )321
َ
ّ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
َْ ُ ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َّ
ّ
ض َن م ْن أبصارهن } عما ال حيل هلن نظره { َوحيفظ َن ف ُروجهن } عما ال حيل هلن فعله بها { َوال يبد َ
ين } يظهرن {
{ َوقل للمؤمنات يغض
َ َ ُ َّ َّ
ال َما َظ َه َر منْ َها } وهو الوجه والكفان فيجوز نظره ألجنيب إن لم خيف فتنة يف أحد وجهني  ،واثلاين حترم  ،ألنه مظنة الفتنة ُ ،
ور ِّجح
زينتهن إ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ
َح ْسماً للباب { َويلَرضب َن خب ُمره َّن ىلع جيُوبه َّن } أي يسرتن الرؤوس واألعناق والصدور باملقانع { َوال يبد َ
ين زينته َّن } اخلفية  ،ويه ما عدا
َ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ ْ
الوجه والكفني { إال ُبل ُعوتله َّن } مجع بعل  ،أي زوج { أ ْو َءآبَائه َّن أ ْو َءابَاء ُب ُعوتله َّن أ ْو أ ْبنَائه َّن أ ْو أ ْبنَاء ُب ُعوتله َّن أ ْو إخ َوانه َّن أ ْو بَين إخ َوانه َّن
َّ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ
َ َ
ك ْ
ْ
ّ
الرسة والركبة فيحرم نظره لغري األزواج وخرج بنسائهن
ت أيمانهن } فيجوز هلم نظره إال ما بني
أو بَين أخواتهن أو نسائهن أو ما مل
َ
َ
ّ
الاكفرات فال جيوز للمسلمات الكشف ّ
ّ
باجلر صفة وانلصب
أيمانهن العبيد { أو اتلابعني } يف فضول الطعام { غ ْري }
هلن وشمل ما ملكت
َ
ُ
ْ
َُ
َ َْ
استثناء { أ ْوىل اإلربة } أصحاب احلاجة إىل النساء { م َن الرجال } بأن لم ينترش ذكر لك { أو الطفل } بمعىن األطفال { اذلين ل ْم يظ َه ُروا }
َ َ َ ْ
َ
رضبْ َن بأَ ْر ُجله َّن يلُ ْعلَ َم َما ُخيْف َ
َّ
ني من زينته َّن
يطلعوا { ىلع عورات النساء } للجماع فيجوز أن يبدين هلم ما عدا ما بني الرسة والركبة { وال ي
َ ًَ
ْ َ
َ َ َّ ُ ْ ُ ْ ُ َ
حون } تنجون من
} من خلخال يتقعقع { َوتُوبُوا إىل اهلل مجيعا أيُّ َه املؤمنون } مما وقع لكم من انلظر املمنوع منه ومن غريه { لعلكم تفل
ذلك لقبول اتلوبة منه ويف اآلية تغليب اذلكور ىلع اإلناث
Pertanyaan
?2. Sejauh mana batasan busana secara syar’i atau non syar’i
Jawaban
2. Secara umum batasan busana secara syar’i adalah sebagai berikut.
1. Menutup aurot
2. Tidak mensifati bentuk tubuh yang membuat orang syahwat
3. Tidak tasyabbuh dengan busana orang kafir, fasiq, dan lain jenis
Referensi
1. Fatawi al Nisa li al Syaikh Mutawalli al Sya’rawi Hal. 57
2. Ghida` al Albab Syarh Mandzumah al Adab Juz 2 Hal. 234
3. Ghida` al Albab Syarh Mandzumah al Adab Juz 2 Hal. 23

-1

فتاوى النساء للشيخ متويل الشعراوي صـ 58

-2

غداء األبلاب رشح منظومة األداب  ـج 2صـ 234

فاللباس الرشيع للمرأة ال يكون اكشفا وال يكون واصفا بيق يشء آخر وهو أال يكون الفتا
(فائدﺓ)  :سئل احلافظ جالﻝ ادلين السيوﻲﻃ عن طالب علم تزيا بزﻱ ﺃهل العلم ،ﻭهو يف األصل من قرﻯ الرب ،ثم ملا ﺭجع ﺇىل بالﺩﻩ ﻭعشريته
تزيا بزيهم ﻭترﻙ ﺯﻱ ﺃهل العلم هل يعرتﺽ عليه يف ﺫلك ﺃﻡ ال؟ ﺃجاﺏ بما معناﻩ ملا اتصف بالصفتني ال اعرتاﺽ عليه يف ﺃﻱ الزيني تزيا،
ألنه ﺇﻥ تزيا بزﻱ العلماء فهو منهم ،ﻭﺇﻥ تزيا بزﻱ ﺃهل بدلﻩ ﻭعشريته فال حرﺝ عليه اعتباﺭا باألصل ﻭألنه بني ﺃظهر عشريته ﻭقومه .ﻭهذا

ﻭاضح.ﻭلعل كالﻡ علمائنا ال خيالفه.ﻭمراﺩهم يف قوهلم :ﻭيكرﻩ خالﻑ ﺯﻱ بدلﻩ يعين بال حاجة تدعو ﺇىل خالفهم ،فإﻥ من صاﺭ من
العلماء تزيا بزيهم يف ﺃﻱ مرص اكﻥ ﺃﻭ بدلﺓ اكنت اغبلا ،ﻭاهلل ﺃعلم

-3

غداء األبلاب رشح منظومة األداب  ـج 2صـ 23

مطلب :يكرﻩ خمالفة ﺃهل بدلﻩ يف اللباﺱ قاﻝ انلاظم  -ﺭحه اهلل تعاىل ( -ﻭ) يكرﻩ لإلنساﻥ (ترﻙ) لبس اللباﺱ املعوﺩ) ﺃﻱ املعتاﺩ للبسه
من قميص ﻭﺇﺯاﺭ ﻭﺭﺩاء ﻭغريها .ﻭاملراﺩ :ﺃنه يكرﻩ هل لبس غري ﺯﻱ بدلﻩ بال عذﺭ كما هو منصوﺹ اإلماﻡ.
مطلب :يكرﻩ خمالفة ﺃهل بدلﻩ يف اللباﺱ .

ﻭينبيغ ﺃﻥ يلبس مالبس بدلﻩ ﺌﻟال يشاﺭ ﺇيله باألصابع ،ﻭيكوﻥ ﺫلك حامال هلم ىلع غيبته فيشاﺭكهم يف ﺇثم الغيبة هل .ﻭيف كتاﺏ اتلواضع
البن ﺃيب ادلنيا مرفواع «نﻬ عن الشهرتني»  ،ﻭتقدﻡ ﺫلك
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4.

Isteri Gugat Cerai, Suami Tidak Tahu (PW LBM NU Jatim, PC LBM NU Kota Kediri)
Deskripsi Masalah
Pengakuan para suami digugat cerai istrinya, aneh tak ada panggilan ke suami. Mereka terkejut
campur kecewa karena mendadak sang istri menunjukkan akta cerai atau surat perceraian dari
Pengadilan Agama. Kepada Tribunjateng.com, pria bernama Danar (samaran) itu mengungkapkan
kekecewaannya.
"Kami sudah punya dua anak dan semua bersekolah. Kenapa tiba-tiba dia (mantan istri) tunjukkan
surat cerai. Kenapa saya tidak dipanggil ke pengadilan. Cepat sekali putusannya," ujar Danar.
Diakuinya sedang ada masalah dalam rumah tangga. Bukan karena orang ketiga atau lainnya. Tapi
karena semata-mata Danar tak bisa memberikan nafkah kepada keluarga.
Sudah dua tahun belakangan ini Danar tidak bekerja. Hanya serabutan tak tentu, dan hasilnya pun
tidak tentu. Sedangkan anak-anak sekolah di swasta, biaya ratusan ribu sebulan. Setelah Danar bisa
menerima keadaan bahwa dirinya telah berstatus cerai dari mantan istrinya, baru kemudian
diketahui kenapa dia tidak mendapat surat panggilan dari Pengadilan Agama.
"Saya baru tahu belakangan ternyata surat panggilan dari Pengadilan tidak dialamatkan di rumahku,
atau rumah orangtuaku. Entah dialamatkan ke mana," terang Danar kecewa.
Dalam sisi yang lain, kasus perselingkuhan di Indonesia semakin banyak terjadi. Banyak faktor yang
melatarbelakangi terjadinya perselingkuhan seperti Jatuh cinta, Masalah komitmen, Hasrat seksual
dan semacamnya.
Dan banyak Istri dari suami yang berselingkuh mengajukan permintaan cerai pada seorang hakim
dengan alasan karena suami telah berselingkuh. Padahal dalam hukum islam sendiri suami tidak
wajib meminta izin pada istri pertama untuk menikah kembali. artinya suami memang berhak untuk
menikah lebih dari satu.
Sementara KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) sendiri masih belum mengatur secara khusus
mengenai hal tersebut sepeti dilansir dari kompas.Com bahwa Istilah “perselingkuhan” tidak diatur
secara khusus dalam KUHP maupun aturan hukum pidana lainnya. Hukum pidana atau KUHP hanya
mengenal istilah “gendak (overspel)”.
Artinya kasus perselingkuhan yang dapat diproses secara hukum harus berupa perzinahan
Pertanyaan
1. Sahkah putusan hakim mengabulkan permintaan istri untuk menceraikannya tanpa ada
konfirmasi suami sebagaimana dalam deskripsi di atas?
Jawaban
1. Putusan hakim tentang fasakh berdasarkan laporan istri tentang ketidakmapuan suami dalam
menafkahi adalah sah, meskipun tanpa sepengetahuan suami dengan syarat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ketidakmampuan suami memberikan nafkah minimal berupa sandang, pangan, papan
Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan dua saksi yang adil
Istri dalam keadaaan tidak nusyuz
Istri melaporkan kasusnya pada hakim
Berlalunya masa penangguhan selama 3 hari
shighot fasakh di ucapkan dengan lafadz yang benar
wanita yang mengajukan faskh sudah mukallaf (beligh dan berakal)
kesediaan istri untuk bersumpah disertai saksi yang menyatakan bahwa ia berhak
menerima nafkah.
Istri tidak memperoleh nafkah selama tiga hari berturut – turut

Catatan
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a) Menurut Ibnu Hajar putusan fasakh atas suami yang tidak hadir tidak harus melalui masa
penangguhan selama 3 hari
b) Putusan hakim tidak serta merta dapat dibatalkan hanya oleh pengakuan suami atas
ketersediaan harta didaerah istri kecuali bila istri mengetahui harta tersebut dan
memungkinkan untuk mengambilnya.
c) Apabila ketetapan hakim atas ketidakmampuan suami berdasarkan saksi maka
disyaratkan saksi tersebut :
✓ Saksi bukan orang tua atau anak dari istri
✓ Islam, baligh, merdeka, berakal dan adil
Referensi
1. Tuhfatul Muhtaj Juz 8 Hal. 340
2. Bughyatul mustarsyidin Juz 1 Hal. 515
3. Asna Al-Matholib Juz 3 Hal. 440
4. Hasiyah Jamal Juz 19 Hal. 421
5. Fathul Muin Juz 4 Hal. 106
-1

حتفة املحتاج يف رشح املنهاج  ـج 8صـ 340

( وال فسخ ) بإعسار مهر  ،أو حنو نفقة ( حىت ) ترفع للقايض  ،أو املحكم و ( يثبت ) بإقراره  ،أو ببينة ( عند قاض )  ،أو حمكم ( إعساره

فيفسخه ) بنفسه  ،أو نائبه ( أو يأذن هلا فيه ) ؛ ألنه جمتهد فيه اكلعنة فال ينفذ منها قبل ذلك ظاهرا وال باطنا  ،وال حتسب عدتها إال من
الفسخ فإن فقد قاض وحمكم بمحلها  ،أو عجزت عن الرفع إيله كأن قال  :ال أفسخ حىت تعطيين ماال كما هو ظاهر استقلت بالفسخ

للرضورة  ،وينفذ ظاهرا وكذا باطنا كما هو ظاهر خالفا ملن قيد باألول ؛ ألن الفسخ مبين ىلع أصل صحيح  ،وهو مستلزم للنفوذ باطنا .ثم

رأيت غري واحد جزموا بذلك ( ثم ) بعد حتقق اإلعسار ( يف قول ينجز ) بابلناء للفاعل  ،أو املفعول ( الفسخ ) تلحقق سببه ( واألظهر إمهاهل

ثالثة أيام )  ،وإن لم يستمهل ؛ ألنها مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أو غريه ــ اىل ان قال ( قوهل  :استقلت بالفسخ إلخ ) برشط اإلمهال

م ر ( قوهل  :وينفذ إلخ ) كذا م ر ش ( قوهل  :ثم رأيت غري واحد ) ومنهم رشح الروض .
-2

بغية املسرتشدين  ـج 1صـ 515

(مسألة  :ي)  :يف فسخ انلاكح خطر  ،وقد أدركنا مشاخينا العلماء وغريهم من أئمة ادلين ال خيوضون فيه  ،وال يفتحون هذا ابلاب لكرثة

نشوز نساء الزمان  ،وغلبة اجلهل ىلع القضاة وقبوهلم الرشا  ،ولكن نقول  :جيوز فسخ الزوجة انلاكح من زوجها حرض أو اغب بتسعة
ً
رشوط  :إعساره بأقل انلفقة  ،والكسوة  ،واملسكن ال األدم  ،بأن لم يكن هل كسب أصال  ،أو ال ييف بذلك  ،أو لم جيد من يستعمله  ،أو
ً
ً
به مرض يمنعه عن الكسب ثالثا  :أو هل كسب غري الئق أىب أن يتلكفه  ،أو اكن حراما أو حرض هو واغب ماهل مرحلتني  ،أو اكن عقار أو
ً
ً
ً
ً
عرضا أو دينا مؤجال أو ىلع معرس أو مغصوبا  ،وتعذر حتصيل انلفقة من اللك يف ثالثة أيام  ،وثبوت ذلك عند احلاكم بشاهدين أو بعلمه
ً
ّ
 ،أو بيمينها املردودة إن رد ايلمني  ،وحلفها مع ابلينة أنها تستحق انلفقة  ،وأنه لم يرتك ماال  ،ومالزمتها للمسكن  ،وعدم نشوزها  ،ورفع
أمرها للحاك م  ،ورضبه مهلة ثالثة أيام لعله يأيت بانلفقة  ،أو يظهر للغائب مال أو حنو وديعة  ،وأن يصدر الفسخ بلفظ صحيح بعد وجود
ما تقدم  ،إما من احلاكم بعد طلبها  ،أو منها بإذنه بعد الطلب بنحو  :فسخت نكاح فالن  ،وأن تكون املرأة ملكفة  ،فال يفسخ ّ
ويل
ً
غريها  ،ولو اغب الزوج وجهل يساره وإعساره النقطاع خربه  ،ولم يكن هل مال بمرحلتني فلها الفسخ أيضا برشطه  ،كما جزم به يف انلهاية
ً
ً
وزكريا واملزجد والسنباﻲﻃ وابن زياد و (سم) الكردي وكثريون  ،وقال ابن حجر وهو متجه مدراك ال نقال  ،بل اختار كثريون وأفىت به ابن
عجيل وابن كنب وابن ال صباغ والروياين أنه لو تعذر حتصيل انلفقة من الزوج يف ثالثة أيام جاز هلا الفسخ حرض الزوج أو اغب  ،وقواه ابن

الصالح  ،ورجحه ابن زياد والطنبداوي واملزجد وصاحب املهذب والاكيف وغريهم  ،فيما إذا اغب وتعذرت انلفقة منه ولو بنحو شاكية  ،قال
ً
ّ
املجوز للفسخ  ،أما الفسخ بترضرها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فال جيوز اتفاقا وإن خافت الزنا
(سم)  :وهذا أوىل من غيبة ماهل وحده

-3

أسىن املطالب رشح روض الطالب  ـج 3صـ 440
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( ويشرتط للفسخ ) الرفع إىل ( القايض ) كما يف العنة ؛ ألنه حمل اجتهاد فال تستقل به الزوجة بل يفسخه بنفسه أو بغريه بعد اثلبوت ( أو
يأذن هلا ) فيه  ،وليس هلا مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إىل القايض  ،وال بعده قبل اإلذن فيه قال اإلمام  :وال حاجة إىل إيقاعه يف

جملس احلكم ؛ ألن اذلي يتعلق به إثبات حق الفسخ ( فإن استقلت بالفسخ لعدم حاكم وحمكم ) ثم أو لعجز عن الرفع ( نفذ ) ظاهرا
أو باطنا للرضورة ( وإال ) بأن قدرت ىلع حاكم أو حمكم ( فال ) ينفذ فسخها ظاهرا  ،وال باطنا وقيل ينفذ باطنا  ،والرتجيح فيه من زيادته

 ،وبه رصح اإلسنوي أخذا من نقل اإلمام هل عن مقتىض الكم األئمة.
-4

حاشية اجلمل  ـج 19صـ 421

ويف القسطالين ىلع ابلخاري ما نصه إذا اغب الزوج املورس عن زوجته فليس هلا فسخ انلاكح تلمكنها من حتصيل حقها باحلاكم فيبعث
قايض بدلها إىل قايض بدله فيلزمه بدفع نفقتها إن علم موضعه  ،واختار القايض الطربي وابن الصباغ جواز الفسخ هلا إذا تعذر حتصيلها

يف غيبته للرضورة  ،وقال الروياين  ،وص احب العدة  :إن الفتوى عليه ولو انقطع خربه ثبت هلا الفسخ ؛ ألن تعذر انلفقة بانقطاع خربه
كتعذرها باإلفالس نقله الزركيش عن صاحيب املذهب والاكيف وغريهما وأقره ال بغيبة من جهل حاهل يسارا وإعسارا لعدم حتقق املقتىض

نعم لو أقامت بينة عند حاكم بدلها بإعساره ثبت هلا الفسخ ا ه
-5

فتح املعني  ـج 4صـ 106
وأثبتت االعسار بنحو انلفقة ىلع املعتمد أو تعذر حتصيلها ىلع املختار (يمهل) القايض أو املحكم وجوبا (ثالثة) من االيام وإن لم يستمهله

الزوج ولم يرج حصول شئ يف املستقبل يلتحقق إعساره يف فسخ لغري إعساره بمهر فإنه ىلع الفور ،وأفىت شيخنا أنه ال إمهال يف فسخ

نكاح الغائب( ،ثم) بعد إمهال اثلالث بليايلها (يفسخ هو) أي القايض أو املحكم أثناء الرابع ،خلرب ادلارقطين وابليهيق يف الرجل ال جيد

شيئا ين فق ىلع امرأته يفرق بينهما وقىض به عمر وعيل وأبو هريرة ريض اهلل عنهم.قال الشافيع ريض اهلل عنه وال أعلم أحدا من الصحابة

خالفهم ولو فسخت باحلاكم ىلع اغئب فعاد وادىع أن هل ماال بابلدل لم يبطل ،كما أفىت به الغزايل ،إال إن ثبت أنها تعلمه ويسهل عليها
أخذ انلفقة منه خبالف حنو عقار وعرض ال يتيرس بيعه فإنه اكلعدم (أو) تفسخ (يه بإذنه) أي القايض بلفظ فسخت انلاكح فلو سلم نفقة
الرابع فال تفسخ بما مىض النه صار دينا.
Pertanyaan
?2. Apakah istri berhak mengajukan cerai pada hakim karena suaminya selingkuh
Jawaban
2. Berhak jika terjadi percekcokan yang nyata antara keduanya menurut madhab Malikiyyah.
Referensi
1. Al Fiqhu al Islamiy wa Adillatuhu Juz 9 Hal. 495
2. Syarh Mukhtashor Kholil Juz 12 Hal. 23
3. Al Fawakih al Dawani Juz 5 Hal. 368
4. Al Mausuah al Fiqhiyyah Juz 29 Hal. 57
-1

الفقه اإلساليم وأدتله  ـج 9صـ 495

املبحث اثلالث ـ اتلفريق للشقاق أو للرضر وسوء العرشة  :املقصود بالشقاق والرضر :الشقاق هو الزناع الشديد بسبب الطعن يف الكرامة.
والرضر :هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل ،اكلشتم املقذع واتلقبيح املخل بالكرامة ،والرضب املربح ،واحلمل ىلع فعل ما حرم اهلل

 ،واإلعراض واهلجر من غري سبب يبيحه ،وحنوه .رأي الفقهاء يف اتلفريق للشقاق :لم جيز احلنفية والشافعية واحلنابلة اتلفريق للشقاق أو
للرضر مهما اكن شديدا؛ ألن دفع الرضر عن الزوجة يمكن بغري الطالق ،عن طريق رفع األمر إىل القايض ،واحلكم ىلع الرجل باتلأديب

حىت يرجع ع ن اإلرضار بها .وأجاز املالكية اتلفريق للشقاق أو للرضر ،منعا للزناع ،وحىت ال تصبح احلياة الزوجية جحيما وبالء ،ولقوهل
عليه الصالة والسالم« :ال رضر وال رضار»  .وبناء عليه ترفع املرأة أمرها للقايض ،فإن أثبتت الرضر أو صحة دعواها ،طلقها منه ،وإن

عجزت عن إثبات ال رضر رفضت دعواها ،فإن كررت االداعء بعث القايض حكمني :حكما من أهلها وحكما من أهل الزوج ،لفعل األصلح
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من مجع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه ،لقوهل تعاىل{ :وإن خفتم شقاق بينهما ،فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} [النساء.]4/35:واتفق
الفقهاء ىلع أن احلكمني إذا اختلفا لم ينفذ قوهلما ،واتفقوا ىلع أن قوهلما يف اجلمع بني الزوجني نافذ بغري توكيل من الزوجني
-2

رشح خمترص خليل للخريش  ـج 12صـ 23
ص وهلا اتلطليق بالرضر ولو لم تشهد ابلينة بتكرره ( ش ) يعين أنه إذا ثبت بابلينة عند القايض أن الزوج يضارر زوجته ويه يف عصمته
ولو اكن الرضر مرة واحدة فاملشهور أنه يثبت للزوجة اخليار فإن شاءت أقامت ىلع هذه احلالة وإن شاءت طلقت نفسها بطلقة واحدة بائنة
خلرب { ال رضر وال رضار } فلو أوقعت أكرث من واحدة فإن الزائد ىلع الواحدة ال يلزم الزوج  ,ومن الرضر قطع الكمه عنها  ,وحتويل وجهه

عنها  ,ورضبها رضبا مؤملا ال منعها احلمام أو تأديبها ىلع الصالة والترسي  ,والزتوج عليها والكم املؤلف إذا أرادت الفراق فال ينايف قوهل

وبتعديه زجره احلاكم ألن ذلك إذا أرادت ابلقاء وظاهر قوهل وهلا إلخ أنه جيري يف غري ابلالغني ثم إنه جيري هنا هل يطلق احلاكم أو

يأمرها به ثم حيكم به قوالن
-3

الفواكه ادلواين ىلع رساهل ابن زيد القريواين  ـج 5صـ 368
وأما لو جتمد هلا عليه نفقة فيما مىض من الزمان فلها الطلب بها حيث جتمدت يف زمن يرسه ،ولكن ال تطلق عليه بالعجز عنها كما ال
تطلق عليه بالعجز عن صداقها بعد ادلخول بها ،خبالف عجزه عن احلال منه قبل ادلخول بها فلها اتلطليق ،وإنما يكون ذلك اتلطليق

من احلاكم أو مجاعة املسلمني إذا لم يكن حاكم أو تعذر الوصول إيله ،وإنما أطلنا يف ذلك دلايع احلاجة إيله.

-4

املوسوعة الفقهية  ـج 29صـ 57
اتلفريق لسوء املعارشة  - 78 :نص املالكية ىلع أن الزوجة إذا أرض بها زوجها اكن هلا طلب الطالق منه ذللك  ,سواء تكرر منه الرضر أم
ال  ,كشتمها ورضبها رضبا مربحا  . .وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القايض أو يطلق القايض عنها ؟ قوالن للمالكية ولم أر من الفقهاء اآلخرين

من نص عليه بوضوح  ,وكأنهم ال يقولون به ما لم يصل الرضر إىل حد إثارة الشقاق  ,فإن وصل إىل ذلك  ,اكن احلكم كما تقدم
Pertanyaan
3. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh istri bila menjumpai suami selingkuh dalam kaca
?mata syariat
Jawaban
3. Yang harus dilakukannya sebagai berikut.
a) sabar dan amar makruf nahi munkar semaksimal mungkin
b) pelaporan penyelesaian masalah pada hakam atau hakim
c) jika percekcokan tidak dapat dihindari istri berhak mengajukan gugatan cerai pada hakim
menurut ulama Malikiyyah atau dengan cara khulu’ menurut ulama Syafi’iyyah
Referensi
1. Al Mausuah al Fiqhiyyah Juz 29 Hal. 57
2. Ithafus Sadah al Muttaqin Juz 7 Hal. 22
3. Al Majmu’ Syarah al Muhaddzab Juz 17 Hal. 3
-1

املوسوعة الفقهية  ـج 29صـ 57
اتلفريق لسوء املعارشة  - 78 :نص املالكية ىلع أن الزوجة إذا أرض بها زوجها اكن هلا طلب الطالق منه ذللك  ,سواء تكرر منه الرضر أم
ال  ,كشتمها ورضبها رضبا مربحا  . .وهل تطلق بنفسها هنا بأمر القايض أو يطلق القايض عنها ؟ قوالن للمالكية ولم أر من الفقهاء اآلخرين

من نص عليه بوضوح  ,وكأنهم ال يقولون به ما لم يصل الرضر إىل حد إثارة الشقاق  ,فإن وصل إىل ذلك  ,اكن احلكم كما تقدم
-2

احتاف السادة املتقني الزبيدي  ـج 7صـ 22

(فان قلت افتثبت والية احلسبة للودل ىلع الوادل والعبد ىلع السيد والزوجة ىلع الزوج واتللميذ ىلع االستاذ والرعية ىلع الواىل مطلقا كما

يثبت للوادل ىلع الودل والسيد ىلع العبد والزوج ىلع الزوجة واالستاذ ىلع اتللميذ والسلطان ىلع الرعية او بينها فرق فاعلم ان اذلى نراه انه
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يثبت اصل الوالية ولكن بينهما فرق ىف اتلفصيل ونلفرض ذلك ىف الودل مع الوادل فنقول قد رتبنا) فيما سبق (للحسبة مخس مراتب وللودل
احلسبة بالرتبتني االويلني وهو اتلعريف ثم الوعظ وانلصح باللطف) ولني القول (وليس احلسبة بالسب واتلعنيف واتلهديد) والزجر (وال

بمبارشة الرضب) بالفعل (وهما الرتبتان االخريان وهل هل احلسبة بالرتبة اخلامسة حيث يؤدى اىل اذى الوادل وسخطه) عليه (هذا فيه نظر)

ووجه انلظران رضا الوادل مطلوب ىلع لك حال فهل يقدم ىلع االحتساب واالحتساب ايضا مأمور به فهل يقدم عليه ولو ادى ذلك اىل

السخط فصار ا المر متلبسا ثم بني ما به يتأذى ويسخط فقال (وهو بان يكرس مثال عوده) اذلى يرضب به للغناء (ويريق مخره وحيل
اخليوط من ثيابه املنسوجة من احلرير ويرد اىل املالك ما جيجده ىف بيته) وحتت حوزته (من املال احلرام اذلى غصبه) من انسان (او رسقه)

من حرز مثله (او اخذه عن ا درار ورزق من رضيبة املسلمني اذا اكن صاحبا معينا) ال جمهوال (او يبطل الصور املنقوشة ىلع حيطانه واملنقورة
ىف خشب بيته ويكرس اواىن اذلهب والفضة فان فعله ىف هذه االمور ليس يتعلق بذات االب خبالف الرضب) بايلد (والسب) باللسان

(ولكن الوادل يتأذى به ويسخط بسببه اال ان فعل الودل ذلك (حق وسخط االب منشؤه حبه للباطل واحلرام واال ظهر ىف القياس انه يثبت
للوادل ذلك بل يلزمه ان يفعل ذلك) وهو اقيس القولني (وال بيعد ان ينظر فيه اىل قبح املنكر واىل مقدار االذى والسخط) فان الك منهما

خيلف قلة وكرثة وخفة وتقال (فان اكن املنكر فاح شا وسخطه عليه قريبا اكراقة مخر من ال يشتد غضبه فذلك ظاهر فان اكن املنكر قريبا
والسخط شديدا كما لو اكنت هل آنية من بلور او زجاج ىلع صورة حيوان وىف كرسها خرسان مال كثري فهذا مما يشتد فبه الغضب وليس

جترى هذه املعصية جمرى اخلمر وغريه فهذالكه جمال انلظر) اى حمل جوالن انلظر فيه (فان قيل ومن اين قلتم ليس هل) اى للودل (احلسبة
باتلعنيف والرضب واالرهاق اىل ترك ابلاطل واالمر باملعروف ىف الكتاب والسنة ورد اعما) اى بصيغة العموم (من غري ختصيص) لشخص

جون شخص (واما انلﻬ عن اتلأفيف وااليذاء) ىف قوهل تعاىل وال تقل هلما اف وقوهل تعاىل وال تنهرهما وقل هلما قوال كريما (فقد ورد وهو)
مسلم لكنه (خاص فيما ال يتعلق بارتكاب املنكرات) فال يقاس ذلك ىلع هذا (فنقول قد ورد ىف حق االب ىلع اخلصوص ما يوجب

االستثناء ىف العموم اذ ال خالف) بني العلماء (ىف ان اجلالد ليس هل ان يقتل اباه حدا) وىف نسخة بالزنا (وال ان يبارش اقامة احلد عليه بل

ال يبارش قتل ابيه الاكفر بل لو قطع يده لم يلزمه قصاص ولم يكن هل ان يؤذيه ىف مقابلة) لك ذلك هليبة االب (وقد ورد ىف ذلك اخبار وثبت

بعضها باالمجاع) قال العراىق لم اجد فيه اال حديث ال يقاد الوادل بالودل رواه الرتمذى وابن ماجه من حديث عمر قال الرتمذى فيه اضطراب

اه قال وكذلك رواه احد وابن اجلارود وادلارقطىن وقال سنده ضعيف ورواه ادلارقطىن ايضا ىف االفراد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن

جده قال ابليهىق ىف املعرفة واسناده صحيح وروى احلاكم وابليهىق من حديث عمر بلفظ ال يقاد مملوك من مالكه وال ودل من وادله (فذا
لم يكن هل ايذاؤه بعقوبة ىه حق ىلع جناية سابقة فال جيوز هل ايذاؤه بعقوبة ىه منع جناية مستقبلة متوقعة بل اوىل وهذا الرتتيب ايضا

ينبىغ ان جيرى ىف العبد والزوجة مع السيد والزوج فهما قريبان من الوادل ىف لزوم احلق وان اكن ملك ايلمني آكد من ملك انلاكح ولكن
ورد ىف اخلرب انه لو جاز السجود ملخلوق ألمرت املرأة أ تسجد لزوجها) تقدم ىف انلاكح (وهذا يدل ىلع تأكيد احلق أيضا)
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املجموع رشح املهذب  ـج 17صـ 3
إذا كرهت املرأة زوجها لقبح منظر ،أو سوء عرشة وخافت أن ال تؤدى حقه ،جاز أن ختالعه ىلع عوض ،لقوهل عز وجل " فإن خفتم أال يقيما
حدود اهلل فال جناح عليهما فيما افتدت به " وروى أن مجيلة بنت سهل اكنت حتت ثابت بن قيس بن الشماس واكن يرضبها فأتت إىل انليب

صىل اهلل عليه وسلم وقالت ال أنا وال ثابت وما أعطاين ،فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خذ منها ،فأخذ منها فقعدت يف بيتها " وإن
لم تكره منه شيئا وتراضيا ىلع اخللع من غري سبب جاز ،لقوهل عز وجل " فإن طنب لكم عن شئ منه نفسا فلكوه هنيئا مريئا " والنه رفع

عقد بالرتاىض جعل دلفع الرضر فجاز من غري رضر اكالقالة يف ابليع
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الزواجر عن اقرتاف الكبائر  ـج 2صـ 342

وقال انليب صىل اهلل عليه وسلم  { :أيما رجل صرب ىلع سوء خلق امرأته أعطاه اهلل من األجر من مثل ما أعطى أيوب عليه الصالة والسالم

ىلع بالئه  ،وأيما امرأة صربت ىلع سوء خلق زوجها أعطاها اهلل من األجر ما أعطى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون } .وروي أن رجال جاء

إىل عمر ريض اهلل عنه ليشكو إيله خلق زوجته فوقف ببابه ينتظره فسمع امرأته تستطيل عليه بلسانها وهو ساكت ال يرد عليها فانرصف
قائال  :إذا اكن هذا حال أمري املؤمنني فكيف حايل  ،فخرج عمر فرآه مويلا فناداه ما حاجتك ؟ فقال  :يا أمري املؤمنني جئت أشكو إيلك

خلق زوجيت واستطاتلها عيل فسمعت زوجتك كذلك فرجعت وقلت  :إذا اكن هذا حال أمري املؤمنني مع زوجته فكيف حايل ؟ فقال هل عمر
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 :يا أيخ إين احتملتها حلقوق هلا عيل  ،إنها طباخة لطعايم خبازة خلزبي غسالة ثليايب مرضعة لودلي وليس ذلك بواجب عليها ويسكن
قليب بها عن احلرام فأنا أحتملها ذللك  ،فقال الرجل  :يا أمري املومنني وكذلك زوجيت قال  :فاحتملها يا أيخ فإنما يه مدة يسرية .
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