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1. Citayam Fashion Week | PP. Al-Hamid Jakarta
Deskripsi Masalah:
Belakangan ini istilah Citayam Fashion Week menjadi bahan pembicaraan paling ramai di
kalangan masyarakat, terutama warganet di media sosial. Sebuah budaya baru yang terinspirasi
dari Paris Fashion Week atau New York Fashion Week yang merupakan ajang dimana para
perancang busana memamerkan koleksi-koleksinya yang diperagakan oleh model profesional.
Biasanya dipamerkan di jalanan-jalanan kota. Citayam Fashion Week sendiri merupakan fenomena
catwalk jalanan yang timbul akibat para remaja asal daerah penyangga Jakarta seperti Citayam,
Bojong Gede, dan Depok yang mengubah kawasan ruang terbuka Dukuh Atas-Sudirman Jakarta
Pusat menjadi tempat tongkrongan sehari-hari. Sampai pada akhirnya, kawasan SCBD dengan
kepanjangan “Sudirman Centrai Busines District” lebih dikenal dengan Sudirman Citayam Bojong
gede Depok.
Viralnya kawasan Dukuh Atas-Sudirman sebagai lokasi Citayam Fashion Week bermula dari
beredarnya video-video wawancara para remaja pengunjung dengan jawaban mereka yang
cenderung blak-blakan dan unik, ditambah busana yang kerap digunakan merupakan busanabusana yang eksentrik ala street fashion luar negeri yang selalu mengundang perhatian bagi
siapapun yang melihatnya. Mulai dari jaket kulit, celana model 90-an, kemeja oversize sampai
sepatu sneakers warna-warni. Mereka pandai mengeksploitasi media sosial sehingga menjadikan
Citayam Fashion Show semakin populer dan menarik perhatian khalayak luas. Zebra cross yang
mereka pakai sebagai panggung catwalk pun kini menjadi ikonik, sebab para artis, model
profesional, hingga pejabat juga diketahui ikut mencoba beraksi bak model di lokasi tersebut.
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Namun, fenomena Citayam Fashion Week tidak selalu mendapat respons positif dari
masyarakat. Sebab, fenomena ini semakin ramai dikunjungi dan membuat sebagian pekerja yang
melintasi area itu merasa terganggu dan menimbulkan kemacetan. Anak-anak muda tersebut juga
terlihat bergerombol di trotoar hingga memenuhi setengah kawasan Jalan Sudirman. Kapolres
Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Komarudin menjelaskan, lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman
tersendat dari kawasan Dukuh Atas sampai Semanggi dan Senayan. Kemacetan diperkirakan
mencapai lebih dari empat kilometer (km). Hal ini yang kemudian menjadi alasan mendasar
diadakannya penertiban di kawasan tersebut.
Pemerintah Provinsi mempertimbangkan untuk memindahkan lokasi kegiatan "Citayam
Fashion Week" untuk tetap bisa dilaksanakan. Riza menjelaskan bahwa pihaknya akan mencarikan
lokasi yang lebih layak dan tidak mengganggu ketertiban umum untuk kegiatan peragaan busana
jalanan tersebut. Lokasi tersebut misalnya seperti Monas dan Senayan. Selain itu, ia juga
mempertimbangkan usulan dari pihak DPRD DKI Jakarta untuk memindahkan lokasi Citayam
Fashion Week ke pelataran Sarinah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun ikut buka suara terkait adanya
gagasan Citayam Fashion Week dipindah ke Sarinah. Selama ini, dia mengaku tidak pernah
membuat pernyataan apa pun mengenai kegiatan tersebut. Sebab, fenomena tersebut merupakan
murni gerakan dan aksi kreatif anak-anak muda, sehingga mereka lah yang mempunyai hak dalam
menentukan arah kreativitas tersebut ke depan. "Saya masih pelajari dulu, saya tidak pernah bikin
pernyataan mengenai Citayam Fashion Week, ketika Wagub atau siapa pun menyebut Sarinah
menjadi alternatif CFW saya sih terbuka saja," ujar Erick Thohir dalam siaran resminya, Minggu
(31/7/2022).
Erick Thohir menyebut ajang Citayam Fashion Week merupakan langkah inovasi anak muda
untuk tampil dalam kegiatan yang positif. Hal ini jauh lebih baik mengingat banyak anak muda yang
tengah mengalami persoalan terhadap aktivitas negatif hingga terjebak narkoba dan kejahatan
jalanan. "Selama mereka bisa berkreativitas yang positif, kenapa tidak kita jaga." kata Erick Thohir
menambahkan. Perencanaan ini rupanya juga mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo yang
juga ikut memberikan respon baik terhadap aktivitas remaja dalam mengekspresikan penampilan
mereka dengan beragam gaya busana. Menurut Presiden, seharusnya kreativitas mereka
mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Jokowi juga meminta agar aktivitas yang berjalan ini
tak perlu terlalu dipermasalahkan. "Karya-karya seperti itu, kreativitas seperti itu kenapa mesti
dilarang? Asalkan tidak menabrak aturan, prinsipnya di situ," ungkap Jokowi.
Namun, ternyata masih banyak kekhawatiran yang timbul dari sebagian masyarakat bila
fenomena ini dilegalkan bahkan sampai difasilitasi tempat. Karena dengan semakin viralnya
fenomena ini akan membuat banyak orang semakin penasaran untuk datang langsung ke tempat
tersebut. Disamping berpotensi membuat lingkungan sekitar menjadi kumuh dan kotor, tentunya
kegiatan semacam itu juga akan membuka peluang kriminalitas yang lebih besar sebab pihak
keamanan mengaku tidak bisa membendung dan mengatur keramaian yang ditimbulkan antusias
warga mendatangi CFW. Seperti kawasan Stasiun MRT Dukuh Atas yang rawan kriminalitas setelah
menjadi tren dan pusat keramaian kalangan muda yang tergabung dalam "SCBD". Tercatat sudah
ada satu unit sepeda motor dan puluhan ponsel yang hilang di Dukuh Atas sejak viralnya fenomena
tersebut.
Belum lagi melihat cara berpakaian para remaja pengunjung yang dianggap terlalu terbuka,
sehingga dikhawatirkan dapat mengundang pelecehan seksual dari orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Dan yang juga banyak menjadi sorotan masyarakat adalah banyaknya
kemunculan remaja laki aki yang berdandan seperti wanita pada Citayam Fashion Week (CFW)
sebelumnya di Dukuh Atas Jakarta Pusat yang disinyalir menjadi bibit dari berkembangnya gerakan
LGBT.

2

Wakil ketua umum MUI, Anwar Abbas sangat menyayangkan Citayam Fashion Week yang
ternyata dimanfaatkan juga oleh gerakan LGBT. "Sangat patut disesalkan adalah ajang Citayam
Fashion Week ini juga telah dimanfaatkan oleh gerakan LGBT untuk mempromosikan ide dan
gerakannya," ujar Anwar Abbas dalam keterangan tertulis, Selasa (26/7/2022).
Wakil ketua umum MUI ini mengimbau pemerintah dan pihak berwajib untuk menertibkan dan
melarang tindakan tersebut. Menurutnya, hal ini sangat bertentangan dengan falsafah
bangsa dan ajaran Islam. Masyarakat juga menilai para remaja tersebut banyak yang masih
dibawah umur yang seharusnya berada di bawah pengawasan orang tua. Seperti yang terjadi di
kawasan Dukuh Atas-Sudirman pasca berlangsungnya event catwalk jalanan tersebut, banyak
ditemukan remaja yang masih tertidur di trotoar dan taman-taman di kawasan Dukuh AtasSudirman keesokan harinya. Padahal, tindakan ini bisa sangat berbahaya dan rawan tindak
kriminalitas.
Pertanyaan:
a. Bagaimana pandangan syariat tentang budaya catwalk jalanan sebagaimana dalam
deskripsi?
Jawaban:
a. Pada dasarnya catwalk tidak diharamkan, selama tidak mengandung unsur-unsur yang
menyalahi syariat seperti;
1)
Membuka aurat.
2)
Ada tujuan sombong (khuyala’) dengan cara berjalan atau pakaian nyentrik.
3)
Mengganggu pengguna jalan.
4)
Ikhtilath yang diharamkan.
5)
Busana atau tingkah laku yang menyerupai dengan lawan jenis atau orang fasiq.
Melihat pertimbangan di atas, maka catwalk jalanan sebagaimana dalam deskripsi
hukumnya haram.
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Referensi:
)83 /4(  حاشية الرشواين

 وأن يقرص إلخ) عطف ىلع قول املنت أن يطوف ماشيا عبارة الونايئ وسن أن يقرص مشيه بغري تبخرت عند عدم الزمحة مع سكينة:(قوهل

حيث ال يرشع هل رمل يلكرث خطاه فيكرث األجر وأما اتلبخرت فمكروه بل حرام إن قصد به اخليالء وال يسن ذلك يف الزمحة إن آذى أو
تأذى اـه

92  مرقاة الصعود اتلصديق ص

.ومن معاىص الرجل (اتلبخرت ىف امليش) اكتلمايل أو حتريك ايلدين ىلع غري ـهيئة معتدلة أو حنو ذلك

: اهلداية ) مانصه/ (ط36/2  اسعاد الرفيق

( و ) منها (خروج املرأة ) من بيتها ( متعطرة أو مزتينة ولو ) اكنت ( مستورة و ) اكن خروجها ( بإذن زوجها اذا اكنت تمر ) ىف طريقها
 أيما امرأة استعطرت فمرت ىلع قوم يلجدوا رحيها فيه زانية ولك عني زانية: ( ىلع رجال أجانب ) عنها لقوهل عليه الصالة والسالم

 أما جمرد،  وـهو من الكبائر لرصيح ـهذه األحاديث وينبيغ محله يلوافق قواعدنا ىلع ما اذا حتققت الفتنة:  قال ىف الزواجر-اىل أن قالخشيتها فإنما ـهو مكروه ومع ظنها حرام غري كبرية كما ـهو ظاـهر وعد من الكبائر أيضا خروجها بغري إذن زوجها ورضاه لغري رضورة

رشعية اكستفتاء لم يكفها إياه أو خشية حنو فجرة أو انهدام املنـزل خلرب " إن املرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها اكره لعنها لك ملك

ىف السماء ولك يشء مرت عليه غري اجلن واالنس حىت ترجع
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 إحياء علوم ادلين ()342 /2
وكذلك لو رصف مجيع ماهل إىل نقوش حيطانه وتزيني بنيانه فهو أيضا إرساف حمرم وفعل ذلك ممن هل مال كثري ليس حبرام ألن الزتيني
من األغراض الصحيحة ولم تزل املساجد تزين وتنقش أبوابها وسقوفها مع أن نقش ابلاب والسقف ال فائدة فيه إال جمرد الزينة فكذا

ادلور وكذا القول يف اتلجمل باثلياب واألطعمة فذلك مباح يف جنسه ويصري إرسافا باعتبار حال الرجل وثروته وأمثال ـهذه املنكرات

كثرية ال يمكن حرصـها

 أسىن املطالب يف رشح روض الطالب ()45 /1
ال خيىف أن حمل عد السرت من اآلداب إذا لم يكن حبرضة من يرى عورته ممن ال حيل هل نظرـها أما حبرضته فهو واجب وكشف العورة

حبرضته حرام كما رصح به يف رشح مسلم وجزم به صاحب اتلوسط واخلادم وابللقيين يف فتاويه.

 املوسوعة الفقهية الكويتية ()136 /6

د  -األلبسة املخالفة لعادات انلاس - 16 :لبس األلبسة اليت ختالف اعدات انلاس مكروه ملا فيه من شهرة ،أي ما يشتهر به عند
انلاس ويشار إيله باألصابع ،ئلال يكون ذلك سببا إىل محلهم ىلع غيبته ،فيشاركهم يف إثم الغيبة.

 نهاية املطلب يف دراية املذهب ()310 /8
ُّ
ٌ
ُ
ُ
ُ
ّ
فاألصل يف الشوارع امل ُ
َ
مضطرب انلاس يف اذلـهاب وامليجء.
رور واالستطراق ولك ما يضيق ىلع املارة ،فهو ممنوع ،فإن الشوارع مقصودـها
ً
ّ
جانب إذا وجد الطارقون سبيال
فإن اتسع الشارع ،وقل الطارقون باإلضافة إيله ،فال يمتنع أن يقعد القاعد يف وسط الشارع ،أو يف
ٍ
ُ
وموضع جلوسك؛ فإنا وإن حكمنا بأن الشارع لإلطراق،
س ،وليس للطارق أن يقول :ال أبيغ الطروق إال يف مقعدك،
ِ
عن مقعده ىلع ي ٍ
ٌ
وقوف أو قعودَ ،
غري أن الطروق أوىل إذا ضاق املسلك .فخرج من ذلك أن من جلس غري مضيِّ ٍق ىلع
فلسنا ننكر حقوق الاكئنني وـهم
ر
وختري مقعدا ً يبيع فيه ويشرتي ،فال َ
منع ،وإذا َ
سبق إيله ،لم يزامحه ُ
غريه .وال حاجة إىل استئذان الوايل؛ فإنه من حقوق الطريق،
املارة،
َ
املرور.
فأشبه
 قالئد اخلرائد ()594/1

جيوز طرح األمحال فيه (الشارع) مدة قريبة النتظار من يرفعها وطرح األحجار واللنب يلبين بها كذا عجن الطني فيه ،وال بد من
مرااعة حق املار فحيث يمتنع مروره أو يشق منع لك ذلك -إىل أن قال -وللك طرح القمامة وحنوـها يف السباطات وال ضمان به ،ويف

حاشية الطريق الواسع ويضمن.

 بغية املسرتشدين (ص)537 :

حكم أـهل احلرف والصناع والسوقة يف اختالطهم الرجال بالنساء مع حرفهم  ،ويف األسواق والطرق مع كشف الوجوه وبعض األبدان

من النساء  ،من املنكرات املألوفة يف العادة ىلع املعتمد عند انلووي  ،وغريه  ،فحينئذ جيب ىلع الوايل أو منصوبه إنكارـها حبسب
ً
املراتب املتقدمة ّ ،
فيعرف أوال بأن ذلك حرام ال جيوز فعله بكالم لطيف إن أجدى  ،ثم بالسب واتلعنيف حنو  :يا جاـهل يا فاسق ،
ويلتوعده بالعقوبة ثم يعاقبه بالرضب.

 حاشية إاعنة الطابلني ىلع حل ألفاظ فتح املعني ()313 /1

ومنه -من ابلدع السيئة -الوقوف يللة عرفة أو املشعر احل رام ،واالجتماع يلايل اخلتوم آخر رمضان ،ونصب املنابر واخلطب عليها،
فيكره ما لم يكن فيه اختالط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم فإنه حرام وفسق.

 املجموع رشح املهذب ()484 /4

(الرشح) حديث جابر رواه أبو داود وابليهيق ويف إسناده ضعف ولكن هل شواـهد ذكرـها ابليهيق وغريه ويغين عنه حديث طارق بن
شهاب السابق واإلمجاع فقد نقل ابن املنذر وغريه اإلمجاع أن املرأة ال مجعة عليها وقوهل وألنها ختتلط بالرجال وذلك ال جيوز لبس

كما قال فإنها ال يلزم من حضورـها اجلمعة االختالط بل تكون وراءـهم وقد نقل ابن املنذر وغريه اإلمجاع ىلع أنها لو حرضت وصلت
اجلمعة جاز وقد ثبتت األحاديث الصحيحة املستفيضة أن النساء كن يصلني خلف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف مسجده

خلف الرجال وألن اختالط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس حبرام

 بغية املشرتشدين ص283 :

(مسئلة ى) ضابط التشبه املحرم من تشبه الرجال وعكسه ما ذكروه ىف الفتح واتلحفة واالمداد وشن الغارة وتبعه الرمىل ىف انلهاية

ـهو أن يزتيا أحدـهما بما خيتص باآلخر أو يغلب اختصاصه به ىف ذلك املحل اذلى ـهما فيه اـه
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 الزواجر عن اقرتاف الكبائر ()256 /1
[الكبرية السابعة بعد املائة تشبه الرجال بالنساء فيما خيتصصن به عرفا] اغبلا من بلاس أو الكم أو حركة أو حنوـها وعكسه -إىل أن

قال -تنبيه :عد ـهذا من الكبائر واضح ملا عرفت من ـهذه األحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديد واذلي رأيته ألئمتنا أن
ذلك التشبه فيه قوالن :أحدـهما :أنه حرام وصححه انلووي بل صوبه .وثانيهما :أنه مكروه وصححه الرافيع يف موضع .والصحيح بل
الصواب ما قاهل انلووي من احلرمة بل ما قدمته من أن ذلك كبرية ثم رأيت بعض املتلكمني ىلع الكبائر عده منها وـهو ظاـهر ،وعلم من

خرب املخنث املخضوب اذلي نفاه  -صىل اهلل عليه وسلم  -ألجل تشبهه بالنساء خبضبه يديه ورجليه أن خضب الرجل يديه أو رجليه
باحلناء حرام ،بل كبرية ىلع ما ذكر فيه من التشبه بالنساء ،وأن احلديث املذكور رصيح يف ذلك،

 املوسوعة الفقهية الكويتية ( -ج  / 12ص )11
رابعا  :التشبه بالفسقة :

 - 16قال القرطيب  :لو خص أـهل الفسوق واملجون بلباس منع لبسه لغريـهم  ،فقد يظن به من ال يعرفه أنه منهم  ،فيظن به ظن السوء
فيأثم الظان واملظنون فيه بسبب العون عليه .

 إحياء علوم ادلين ()272 /2

اثلاثلة االجتماع عليها ملا أن صار من اعدة أـهل الفسق فيمنع من التشبه بهم ألن من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول برتك
السنة مهما صارت شعارا ألـهل ابلدعة خوفا من التشبه بهم وبهذه العلة حيرم رضب الكوبة وـهو طبل مستطيل دقيق الوسط واسع
الطرفني ورضبها اعدة املخنثني ولوال ما فيه من التشبه لاكن مثل طبل احلجيج والغزو وبهذه العلة نقول لو اجتمع مجاعة وزينوا جملسا

وأحرضوا آالت الرشب وأقداحه وصبوا فيها السكنجبني ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم فيأخذون من السايق ويرشبون وحييي
بعضهم بعضا بكلماتهم املعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن اكن املرشوب مباحا يف نفسه ألن يف ـهذا تشبها بأـهل الفساد بل هلذا

ينىه عن لبس القباء وعن ترك الشعر ىلع الرأس قزاع يف بالد صار القباء فيها من بلاس أـهل الفساد وال ينىه عن ذلك فيما وراء
انلهر العتياد أـهل الصالح ذلك فيهم فبهذه املعاين حرم املزمار العرايق واألوتار لكها اكلعود والصنج والرباب والرببط وغريـها.

 حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ()36 /3

وتسن العمامة للصالة ولقصد اتلجمل لألحاديث الكثرية فيها -إىل أن قال -وحتصل السنة بكونها ىلع الرأس أو حنو قلنسوة حتتها،
ويف حديث ما يدل ىلع أفضلية كربـها لكنه شديد الضعف وـهو وحده ال حيتج به وال يف فضائل األعمال وينبيغ ضبط طوهلا وعرضها

بما يليق بالبسها اعدة يف زمانه وم اكنه ،فإن زاد فيها ىلع ذلك كره وعليه حيمل إطالقهم كراـهة كربـها وتتقيد كيفيتها بعادته أيضا –

إىل أن قال -وقد قال بعض احلفاظ أقل ما ورد يف طوهلا أربع أصابع وأكرث ما ورد ذراع وبينهما شرب انتىه ،ومر ما يعلم منه حرمة
إفحاش طوهلا بقصد اخليالء ،فإن لم يقصد كره وذكرـهم اإلفحاش بل والطول بل يه من أصلها تمثيل ملا ـهو معلوم أن سبب اإلثم إنما
ـهو قصد حنو اخليالء ،فإذا وجد اتلصميم ىلع فعلها هلذا الغرض أثم ،وإن لم يفعلها ىلع األصح كما ـهو األصح يف لك معصية صمم ىلع

فعلها ويف حديث حسن «من لبس ثوبا ذا شهرة أعرض اهلل عنه ،وإن اكن ويلا» أي من لبسه بقصد الشهرة املستلزمة لقصد حنو
اخليالء
Pertanyaan:
b. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah melihat sisi negatif yang timbul
?dari fenomena tersebut
Jawaban:
b. Menindak tegas sesuai peraturan yang berlaku guna mengatasi kemunkaran dan
dampak negatif. Untuk yang belum ada payung hukumnya, maka dibuatkan peraturan
yang memayungi kemudian dilaksanakan.
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Referensi
 .2الفقه ىلع املذاهب األربعة ()359 /5

 .1إحياء علوم ادلين ()342 /2

 .4بغية املسرتشدين (ص)537 :

 .3أسىن املطالب يف رشح روض الطالب ()45 /1

 .6الفقه اإلساليم وأدتله للزحييل ()6390 /8

 .5املوسوعة الفقهية الكويتية ()136 /6

 الفقه ىلع املذاهب األربعة ()359 /5
ً
وجيب ىلع لك رئيس قادر سواء اكن حاكما ،أو غريه أن يرفع الرضر عن مؤوسيه ،فال يؤذيهم ـهو ،وال يسمح ألحد أن يؤذيهم .ومما ال شك

فيه ،ان ترك انلاس بدون قانون يرفع عنهم األذى والرضر ،خيالف ـهذا احلديث فلك حكم صالح فيه منفعة ورفع رضر يقره الرشع

ويرتضيه.

 بغية املسرتشدين (ص)537 :

حكم أـهل احلرف والصناع والسوقة يف اختالطهم الرجال بالنساء مع حرفهم  ،ويف األسواق والطرق مع كشف الوجوه وبعض األبدان

من النساء  ،من املنكرات املألوفة يف العادة ىلع املعتمد عند انلووي  ،وغريه  ،فحينئذ جيب ىلع الوايل أو منصوبه إنكارـها حبسب املراتب
ً
املتقدمة ّ ،
فيعرف أوال بأن ذلك حرام ال جيوز فعله بكالم لطيف إن أجدى  ،ثم بالسب واتلعنيف حنو  :يا جاـهل يا فاسق  ،ويلتوعده
بالعقوبة ثم يعاقبه بالرضب.

 الفقه اإلساليم وأدتله للزحييل ()6390 /8

وتلزم ادلولة اإلسالمية رشاع باحلفاظ ىلع اآلداب ومحاية األخالق ،ومنع املعايص وردع الفساق وقمع املنكرات وتأديب العصاة حىت

تكون احلياة اإلسالمية نظيفة من الشوائب بعيدة عن املكدرات وأسباب الفوىض واالحنراف .قال املاوردي( :اذلي يلزم اإلمام إقامة
احلدود تلصان حمارم اهلل تعاىل عن االنتهاك ،وحتفظ حقوق عبادة من إتالف واستهالك)  ،وقال يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه( :ال بد

للناس من إمارة برة اكنت أو فاجرة ،فقيل :يا أمري املؤمنني :ـهذه الربة قد عرفناـها ،فما بال الفاجرة؟ فقال :يقام بها احلدود ،وتأمن بها

السبل ،وجياـهد بها العدو ويقسم بها اليفء)
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2. Qurban Via E-Commerce | PP. Darussalam Blokagung
Deskripsi Masalah:
Perusahaan E-commerce seperti Shopee menawarkan layanan kurban online bagi umat
muslim yang ingin merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 H dengan mudah dan aman. Kurban
online menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin berkurban dengan tetap
mengedepankan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Tujuannya ialah agar fitur
qurban ini bisa membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di berbagai pelosok
negeri, termasuk yatim dan duafa, sekaligus turut membantu para peternak lokal tetap dapat
menjalankan bisnis ditengah pandemi.
Selain mudah dan aman, pengguna juga tidak perlu khawatir atas penyaluran daging
kurban yang dibeli melalui Shopee, karena Shoopee telah bekerja sama dengan mitra penyalur
kurban terpercaya. Ada sekitar 10 mitra lembaga penyalur kurban yang telah digandeng Shopee,
antara lain: Baznas, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, EcoQurban(Kita Bisa), Inisiatif Zakat
Indonesia, LAZ Al-Azhar, Nu Care Lazisnu, PKPU Human Initiative, Yayasan Berkah Nusantara dan
Rumah Yatim untuk mengoptimalkan kurban online ini.
Untuk berkurban secara online, pengguna dapat membuka aplikasi Shopee, kemudian
memilih Shopee Barokah pada home page aplikasi, lalu klik Berbagi Berkah, dan klik banner
Shopee Berkurban. Selanjutnya, pengguna bisa memilih hewan kurban dan tipe penyaluran
daging qurban, dengan pilihan kambing standar (23-28 kg), kambing medium (27-30 kg), 1/7
sapi, seluruh sapi (190-300 kg), serta memilih lembaga penyalur kurban, seperti Baznas, Dompet
Dhuafa dll, kemudian memilih tipe penyaluran daging kurban dalam kemasan Rendang Kambing
Kaleng, Kornet Sapi Kaleng, Kornet Kambing Kaleng dan Abon Sapi.
Setelah memilih hewan dan lembaga penyalur kurban, penkurban dapat memilih metode
pembayaran yang diinginkan dari puluhan opsi. Penkurban juga bisa mendapatkan potongan
harga hingga Rp250,000. Terakhir, Shopee akan mengirimkan bukti bayar dan sertifikat kurban
bagi pembeli melalui email setelah transaksi selesai.
Semua kegiatan kurban akan didokumentasikan secara rinci, mulai dari pengecekan
kesehatan hewan kurban, proses pemotongan hingga daerah distribusi. Pihak E-commerce juga
akan mengirimkan sertifikat digital pembelian hewan kurban untuk pembeli melalui pusat
notifikasi dan email sebagai tanda bukti.
Keterangan:
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1. Pekurban menyerahkan uang ke pihak shopee untuk melakukan ibadah kurbannya, di sini
pekurban mewakilkan pembelian dan pembayaran hewannya kepada pihak shopee.
2. Pihak shopee sebagai wakil dari pekurban membeli hewan kurban ke peternak (mitrakurban)
dengan spesifikasi dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya dengan pekurban pada saat
pekurban memesan dan memilih atau menentukan hewan kurbannya.
3. Peternak (mitra kurban) menyerahkan hewan kurban ke pihak shopee pada waktu yang telah
ditentukan (disepakati bersama) oleh peternak dan pihak shopee.
4. Pihak shopee mewakili pekurban dalam menyalurkan (mendistribusikan) hewan kurbannya
kepada masyarakat, karena pihak shopee masih mewakili pekurban dalam pelaksanaan ibadah
kurbannya.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum melakukan kurban via E-Commerce sebagaimana dalam deskripsi?
b. Jika tidak sah, siapa yang harus mengganti rugi atas kesalahan tersebut?
Jawaban:
Mempertimbankan minimnya data terkait praktek korban via E-Commerce, maka soal ini
insyallah akan dibahas pada event FMPP selanjutnya.
3. Timbunan Najis | PP. Lirboyo Induk
Deskripsi Masalah:
343  إعالم الساجد بأحاكم املساجد بلدر ادلين الزركيش صـ
وان غرس ىلع أن يكون الغراس للمسجد وينرصف الريع ملصاحله فذلك غري جائز إال أن يكون املسجد واسعا ويكون فيه فائدة
. ولم يكن فيه ما جيمع الطيور مما ينجس املسجد فريخص فيه كما يف بناء السقيفة لالستظالل،للمصلني باالستظالل فيه
Ibarot atas membolehkan membuat naungan area masjid, jika naungan tersebut
dikhawatirkan akan menjadi tempat kotoran burung yang nantinya akan mengotori masjid.
Padahal saat ini sudah banyak sekali masjid yang menggunakan plavon untuk mengantisipasi
adanya kotoran jatuh ke lantai masjid.
Pertanyaan:
a. Apa hukum membuat plafon masjid yang menyebabkan potensi najis tertimbun dan sulit
untuk dibersihkan?
Jawaban:
a. Hukumnya diperbolehkan, karena pembuatan plafon yang berpotensi menimbun najis
terdapat hajat/maslahat seperti;
a) Menahan kotoran agar tidak jatuh langsung ke lantai masjid.
b) Menahan hawa panas yang masuk ke masjid.
c) Memperindah masjid.

Referensi
343  إعالم الساجد بأحاكم املساجد بلدر ادلين الزركيش صـ.1

)265 /6(  املهمات يف رشح الروضة والرافيع.2

51  فتح اجلواد البن العماد ص.3

)178 /2(  املجموع رشح املهذب.4

)275 /1(  فتاوى السبيك.5

435: أسىن املطالب اجلزء األول ص.6

Referensi:
343  إعالم الساجد بأحاكم املساجد بلدر ادلين الزركيش صـ
وان غرس ىلع أن يكون الغراس للمسجد وينرصف الريع ملصاحله فذلك غري جائز إال أن يكون املسجد واسعا ويكون فيه فائدة
. ولم يكن فيه ما جيمع الطيور مما ينجس املسجد فريخص فيه كما يف بناء السقيفة لالستظالل،للمصلني باالستظالل فيه
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 املهمات يف رشح الروضة والرافيع ()265 /6
وقد بسط الغزايل ـهذه املسألة فقال :إن غرس نلفسه منع منه ،واثلمرة هل وعليه قلعه واألجرة للمسجد ،وجيوز األكل منها بإذنه يف

حياته ،فإن مات قبل أداء األجرة تعلقت بالشجرة واثلمرة ،وصارا مرتهنني فال جيوز األكل باإلذن املتقدم وإن غرس للمسجد ىلع أن
ً
واسعا ويكون فيها فائدة االستظالل بها ولم يكن فيه ما جيمع الطيور
يرصف اثلمرة يف مصاحله لم جيز إال أن يكون املسجد
فتحبس املسجد فرخص فيه كما يف السقيفة.

 فتح اجلواد البن العماد ص 51

( والطري إن نزلت يف مسجد تركت * ولم جيب طردـها من خوف ذرقته) باملعجمة ،أي :ألجلها .وقد أنث املصنف بعض ضمائر الطري

وذكر بعضها ؛ ألنه جيوز فيه اتلذكري واتلأنيث (وإن به) أي :باملسجد (عششت يف عشها) بضم العني ،متعلق بقوهل ( :تركت * لفرخها
وبليض حال حضنته) أي  :ضمها إىل نفسها حتت جناحها ] (۷۲[ ،وـهكذا ابن دقيق العيد صنفه *) يف «رشحه ملخترص ابن احلاجب

يف الفروع» (وقال :ـهم أمجعوا) ىلع جواز اقتناء احلمام يف املساجد واستدل بذلك ىلع طهارة بول ما يؤلك حلمه( .فاحكم بصحته) قال
املصنف وغريه :ولعله أراد باالقتناء  :أنها إذا عششت يف املسجد تركت ولم جيب تنفريـها من خوف اذلرق ،وأما إدخاهلا قصدا وتركها
ّ
يف املسجد فال ينبيغ جتويزه وإن قلنا بطهارة روثها ؛ ألن تزنيه املسجد من املستقذرات الطاـهرة واجب .

 املجموع رشح املهذب ()178 /2

(السادسة والعرشون) حائط املسجد من داخله وخارجه هل حكم املسجد يف وجوب صيانته وتعظيم حرماته وكذا سطحه وابلرئ اليت
فيه وكذا رحبته وقد نص الشافيع واألصحاب رمحهم اهلل ىلع صحة االعتاكف يف رحبته وسطحه وصحة صالة املأموم فيهما مقتديا

بمن يف املسجد

 فتاوى السبيك ()275 /1
وال شك أن بناء املساجد من أفضل القرب ،وحتسينها من باب اختيار األعمال الصاحلة فهو صفة القربة وقد رآه املسلمون حسنا

وقال عبد اهلل بن مسعود " :ما رآه املسلمون حسنا فهو عند اهلل حسن " فلك ذلك حسن وال يكره منه إال ما يشغل خواطر املصلني

فال شك أن يكره كراـهة تزنيه ال حتريم.

 أسىن املطالب اجلزء األول ص435:

(و) جيوز (االحتجام والفصد) فيه يف إناء قال يف األصل وـهو خالف األوىل بل جزم يف املجموع بكراـهته واكحلجامة والفصد ما يف
معناـها فيما يظهر واكستحاضة وفتح دمل وحنوـهما من سائر ادلماء اخلارجة من اآلديم للحاجة ويدل هل ما رواه ابلخاري {أن بعض

نساءانليب (اعتكفت معه واكنت مستحاضة} فربما وضعت الطست حتتها ويه تصيل أما ما ليس يف معناه فال جيوز إخراجه فيه كما
سيأيت بعضه وقد نقل انلووي يف جمموعه حتريم إدخال انلجاسة املسجد ملا فيه من شغل ـهواء املسجد بها مع زيادة القبح وظاـهر أن

حمله إذا لم تكن حاجة بديلل جواز إدخال انلعال املتنجسة فيه إذا أمن اتللويث

Pertanyaan:
?b. Adakah kewajiban menyucikan semua bagian masjid termasuk plafon, genteng dll
Jawaban:
b. Ada, kecuali di tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau atau merupakan najis ma’fu
yang tidak sampai mengotori masjid.
Referensi:

Referensi
 .2فتح املعني برشح قرة العني بمهمات ادلين

 .1إحياء علوم ادلين ()342 /2

 .4الفتاوى الفقهية الكربى ()175 /1

 .3أسىن املطالب يف رشح روض الطالب ()45 /1

 .6اغية تلخيص املراد من فتاوى ابن زياد (ص:

 .5املوسوعة الفقهية الكويتية ()136 /6

 فتح املعني برشح قرة العني بمهمات ادلين (ص)132 :

وجيب إخراج جنس منه فورا عينيا ىلع من علم به وإن أرصد إلزاتله من يقوم بها بمعلوم كما اقتضاه إطالقهم.
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 الفتاوى الفقهية الكربى ()175 /1
(وسئل)  -ريض اهلل عنه  -ـهل جيوز ريم القملة يف املسجد حية وميتة ،وقتلها يف الصالة؟ ومن وقع منه خبث معفو عنه فيه ـهل يلزمه
غسله؟ وإذا وقع ونيم اذلباب ىلع الورق وجرى عليه القلم ـهل يعىف عنه؟ وإذا اكن بأعضاء الوضوء دم براغيث لم يزل باملاء وال يمنع

وصوهل البرشة ـهل يصح وضوءه وجيب غسل ادلم أو ال؟

(فأجاب) بقوهل :ال جيوز ريم القملة يف املسجد ميتة ،ورميها فيه حية خالف األوىل ،خالفا جلمع؛ منهم صاحب اجلواـهر وابن العماد،

وجيوز قتلها يف الصالة؛ حيث لم يلزم منه إمساك جدلـها فيه وإال بطلت صالته؛ كما ذكره ابن العماد ،ومن وقع منه خبث يف املسجد
وجب عليه تطهريه منه ،وإن اكن ال تقصري منه ،وكذا إن رآه فيه حيث قدر عليه .ويعىف عن الونيم املذكور .ويصح الوضوء يف املسألة

األخرية ،ويعىف عن اختالط مائه به.

 اغية تلخيص املراد من فتاوى ابن زياد (ص)16 :

(مسألة) :يعىف عن ذرق الطيور وأرواث الفريان اذلي تعم به ابللوى يف املياه القليلة واملساجد وغريـها ،إذ العفو دائر مع عموم ابللوى

وـهو موجود يف ذلك.

 حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي ()120 /2

ويستثىن من املاكن ذرق الطيور فيعىف عنه فيه أرض ه ،وكذا فراشه ىلع األوجه إن اكن جافا ولم يتعمد مالمسته ومع ذلك ال يكلف
حتري غري حمله ال يف اثلوب مطلقا ىلع املعتمد( .قوهل ال يكلف حتري غري حمله) أي فحيث كرث يف املسجد أو غريه حبيث يشق

االحرتاز عنه ال يكلف غريه حىت لو اكن بعض أجزاء املسجد خايلا منه ويمكنه الصالة فيه ال يكلفه بل يصيل كيف اتفق وإن

صادف حمل ذرق الطري وـهذا ظاـهر حيث عم اذلرق املحل فلو اشتمل املسجد مثال ىلع جهتني إحداـهما خايلة من اذلرق واألخرى
مشتملة عليه وجب قصد اخلايلة يلصيل فيها إذ ال مشقة كما يعلم مما ذكره يف االستقبال ع ش.

 املجموع رشح املهذب ()178 /2

(السادسة والعرشون) حائط املسجد من داخله وخارجه هل حكم املسجد يف وجوب صيانته وتعظيم حرماته وكذا سطحه وابلرئ اليت
فيه وكذا رحبته وقد نص الشافيع واألصحاب رمحهم اهلل ىلع صحة االعتاكف يف رحبته وسطحه وصحة صالة املأموم فيهما مقتديا

بمن يف املسجد

 حاشية الشربامليس مع نهاية املحتاج إىل رشح املنهاج ()61 /2

وإنما لم جتب إزاتله منه من كون ابلصق حمرما فيه لالختالف يف حتريمه (قوهل :وإنما لم جتب إزاتله منه) أي واكتىف بادلفن لالختالف

إلخ حمل عدم الوجوب حيث لم حيصل ببقائه تقدير للمسجد ،وعبارة سم ىلع منهج :ولكن جتب إزاتله :أي ابلصاق؛ ألنه مستقذر م
ر

 اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ()329 /1

ويسن أن يصان لك مسجد عن لك وسخ وقذر وقذارة وخماط وتقليم أظافر وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط وعن راحئة كريهة من

بصل وثوم وكراث وحنوـها فإن دخله آكل ذلك أو من هل صنان أو خبر ـ قوي أخرجاه وىلع قياسه إخراج الريح من دبره فيه ومن بزاق
ولو يف ـهوائه وـهو فيه خطيئة فإن اكنت أرضه حصباء وحنوـها فكفارتها دفنها وإال مسحها بثوبه أو غريه وال يكيف تغطيتها حبصري

وإن لم يرـها فاعلها لزم غريه إزاتلها بدفن أو غريه فإن بدره الزباق أخذه بثوبه وحكه ببعضه وإن اكن من حائطه وجب أيضا إزاتلها

ويسن ختليق موضعه
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Jalsah Tsalisah
MUSHOHIH

PERUMUS

MODERATOR

1. KH. M. MA’MUN
2. K. ALI MAKI ZAINY
3. K. SUNANDI

1. AGUS ABDURROHMAN
KAFABIHI
UST. M. ALAMUR
2. UST. ANAS RIFAI
ROHMAN
3. UST. M. MASRUHAN
4. UST. M. KHOLID AFANDI
5. UST. HARSANDI
NOTULEN
6. UST. ALI ROMZI
7. UST. AGUS SUGIANTO
8. UST. MAHRUS
UST. INTIHAUL FUDOLA
9. UST. M. KHOLIL
UST. MUHAMAD
10. UST. DINUL QOYIM
11. UST. KHOTIBUL UMAM
4. Wahana Capit | PP. As-Salafie Ciwaringin
Deskripsi Masalah:
Permainan capit boneka dengan mesin capit yang berbentuk cakar atau dikenal dengan
nama Claw Machine mulai merambah ke toko-toko di pinggiran kota. Permainan bisa dimainkan
dengan memasukkan koin yang sebelumnya ditukarkan dengan uang, satu koin bisa didapatkan
dengan menukar uang seribu rupiah, ketika koin dimasukkan maka mesin pencapit atau penjepit
yang berbentuk seperti cakar bisa dimainkan. Cara mainnya adalah dengan menggerak-gerakan
stik pengendali cakar pencapit dengan cara menggeser-gesernya, kemudian mengarahkan cakar
pencapit agar dapat mengambil boneka yang terdapat di bawah penjepit untuk diambil dan digeser
ke lubang tempat mengeluarkan boneka dari mesin, ketika boneka berhasil dikeluarkan maka
boneka bisa dimiliki oleh pemain. Permainan ini sangat sulit karena boneka yang dijepit mudah
lepas, ketika sudah lepas maka diperlukan koin selanjutnya untuk mulai menjepit boneka lagi.
Permainan lumayan digemari oleh anak-anak kecil.
Biasanya Claw Machine akan menggunakan capitan untuk mengambil boneka, mainan atau
lainnya. Akhir-akhir ini muncul lagi permainan baru yang hampir mirip dengan mesin capit atau
Claw Machine bernama Human Claw. Dengan Human Claw orang bisa merasakan sensasi jadi mesin
capit untuk mengambil hadiah sebanyak-banyaknya. Pada intinya, Manusia menggantikan mesin
capit untuk mengambil target hadiah.
Mengenai metode permainannya seseorang akan dipasangkan alat pengaman, lalu
dimasukkan kedalam kolam snack untuk mengambil sebanyak-banyaknya tumpukan snack dengan
aturan tidak menggunakan kaki tapi hanya sebatas menggunakan badan dan tangan saja.
Permainan ini bisa dimainkan mulai dari anak-anak umur 4 tahun sampai orang dewasa dengan
berat badan maksimal 80 kg dengan membayarkan Rp. 50.000.- untuk satu kali main.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum bermain dan menyediakan wahana capit orang atau mesin sebagaimana
dalam deskripsi?
Jawaban:
a. Hukum bermain wahana capit dengan mesin (claw machine) adalah haram karena
mengandung unsur spekulasi (ma’nal qimar).
Catatan: Tidak bisa diakadi ijaroh karena spirit dalam permainan tersebut adalah mendapatkan
boneka bukan menyewa fasilitas.
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Referensi
 .2مع انلاس فتاوى ومشورات لدلكتور حممد سعيد رمضان

 .1مشورات إجتماعية لدلكتور حممد سعيد رمضان ابلويطي صـ

 .4ابليان يف مذهب اإلمام الشافيع ()292 /7

 .3حاشية إاعنة الطابلني ىلع حل ألفاظ فتح املعني ()327 /4

 .6فتح املعني ()135 /3

 .5ابليان يف مذهب اإلمام الشافيع ()77 /5

ابلويطي  ـج 2صـ 49دار الفكر

 77-76دار الفكر

Referensi:
 مشورات إجتماعية لدلكتور حممد سعيد رمضان ابلويطي صـ  77-76دار الفكر

تباع عندنا بطاقات لدلخول اىل املالعب بسعر زـهيد ,و عليها عرض مغري وـهو أن اابلطاقاة فيها ثالثة أجزاء جزء لدلخول للملعب

واجلزء األخر ( كوبون سحب ىلع سيارة ) واثلالث منطقة مغطاة قد اربح فيها  100دينار أو أكرث فما حكم السحوبات واجلزء املخيف
اذلي قد أربح منه ماال ؟ ـهذا أسلوب من أسايلب امليس ,اذلي حرمه اهلل عز وجل .والقاعدة فيه أن لك مال يدفعه االنسان لقاء فائدة

أو ـهدية أو جائزة مايلة ,ال يدري ـهل سيناهلا أم ال .فهو تعامل حمرم ألنه داخل يف معىن امليس .
 مع انلاس فتاوى ومشورات لدلكتور حممد سعيد رمضان ابلويطي  ـج 2صـ 49دار الفكر

القاعدة اليت حتدد معىن امليس تتخلص يف أن لك مال يدفعه االنسان مقابل منفعة حيتمل أن حيصل عليها وحيتمل أال حيصل عليها فهو

د«اخل يف معىن امليس وامليس حمرم بنص القرأن وـهذا اذلي تسألين عنه من ـهذا القبيل يدفع الشخص ما يدفعه من ادلراـهم متأمال أن

جييب اإلجابة الصحيحة فيدخل يف القرعة فيكون هل نصيب من ارباحها وقد ينال ما تأمله وقد ال ينال ولكن اللك يدفعون ادلراـهم
اليت ال بد من دفعها.

 حاشية إاعنة الطابلني ىلع حل ألفاظ فتح املعني ()327 /4
وال لعب بالشطرنج بكس أوهل وفتحه معجما ومهمال مكروه إن لم يكن فيه رشط مال من اجلانبني أو أحدـهما أو تفويت صالة ولو
بنسيان باالشتغال به أو لعب مع معتقد حتريمه وإال فحرام وحيمل ما جاء يف ذمه من األحاديث واآلثار ىلع ما ذكر (وقوهل :فحرام) وجه

احلرمة يف الصورة األوىل أن فيها اشرتاط املال من اجلانبني وـهو قمار ،ويف اثلانية أن فيها اشرتاط مال من أحدـهما ،وـهو وإن اكن ليس
بقمار عقد مسابقة فاسدة النه ىلع غري آلة قتال ،وتعايط العقود الفاسدة حرام.

 ابليان يف مذهب اإلمام الشافيع ()292 /7

ً
ً
موضعا لريىع فيه لم يصح؛ ألن اثلمرة واملرايع أعيان ،فال
[فرع :استئجار البستان للثمرة] وإن استأجر بستانا ألخذ ثمرته ،أو استأجر
ً
تستباح بعقد اإلجارة .وإن استأجر بستانا يلنظر إيله ..لم يصح؛ ألنه يملك انلظر إيله من غري إذن صاحبه ،فبذل املال يف ذلك سفه ،فلم

يصح.

 ابليان يف مذهب اإلمام الشافيع ()77 /5

قال يف " اإلمالء "( :وال جيوز تقييل برك احليتان يريد :استئجارـها ألخذ السمك منها) ؛ ألن العني ال تملك باإلجارة – .إىل أن قال  -قال:
ّ
وأما قول الشافيع َر ِمحَ ُه ر ُ
اَّلل ( :ال جيوز تقييل برك احليتان) أراد :إذا حصل فيها حيتان ،فاستأجرـها ألخذ ما قد حصل فيها فال يصح؛ ألن
ٌ
األعيان ال تملك باإلجارة .وأما إذا لم يكن فيها سمك :فإن العقد ىلع منفعة مقصودة ،فجاز العقد عليها.

 فتح املعني ()135 /3

وبغري متضمن الستيفاء عني ما ر
ُ
اكرتاء بستان ثلمرته ألن األعيان ال تملك بعقد اإلجارة قصدا .ونقل اتلاج
تضمن استيفاءـها .فال يصح
ٍ
السبيك يف توشيحه اختيار وادله اتليق السبيك يف آخر عمره صحة إجارة األشجار ثلمرـها ورصحوا بصحة استئجار قناة أو برئ لالنتفاع

بمائها للحاجة.

 كشاف القناع عن منت اإلقناع ()563 /3
(ونقع ابلرئ) يف ادلار واألرض وحنوـها (يدخل تبعا لدلار وحنوـها) ال أصالة قال يف االنتصار :قال أصحابنا لو اغر ماء دار مؤجرة فال فسخ

لعدم دخوهل يف اإلجارة .ويف الفصول :ال يستحق باإلجارة؛ ألنه إنما يملك باحليازة( .قال ابن عقيل جيوز استئجار ابلرئ ليستيق منه أياما
معلومة ،أو) يستيق منها (دالء معلومة؛ ألن ـهواء ابلرئ وعمقها فيه نوع انتفاع بم رور ادللو فيه ،فأما املاء فيؤخذ ىلع اإلباحة انتىه)؛
ألنه إنما يملك باحليازة كما تقدم قال يف املغين :وـهذا اتلعليل يقتيض أنه جيوز أن يستأجر منه بركته يلصطاد منها السمك مدة معلومة

انتىه وـهو واضح إذا لم تعمل للسمك؛؛ ألن ـهواء الربكة وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور آلة الصيد والسمك يؤخذ ىلع اإلباحة وأما إذا
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عملت للسمك فإنه يملك حبصوهل فيها كما يأيت يف الصيد فال تصح اإلجارة ألخذه لكن إن أجرـها قبل حصول السمك بها ملن يصطاده
منها مدة معلومة صح فإذا حصل فيها فله صيده
Pertanyaan:
b. Jika tidak boleh, bagaimana solusi yang paling efektif mengingat hal ini marak terjadi di
masyarakat?
Jawaban:
b. Tidak ada akad yang bisa menjadi solusi dalam praktek wahana capit di atas. Dan bagi
pemerintah wajib menertibkan dan memberikan edukasi pada masyarakat terkait transaksi
bisnis yang tidak merugikan salah satu pihak (qimar).

Referensi
)6390 /8(  الفقه اإلساليم وأدتله للزحييل.1

Referensi:
)6390 /8(  الفقه اإلساليم وأدتله للزحييل

 ومنع املعايص وردع الفساق وقمع املنكرات وتأديب العصاة حىت،وتلزم ادلولة اإلسالمية رشاع باحلفاظ ىلع اآلداب ومحاية األخالق

 (اذلي يلزم اإلمام إقامة: قال املاوردي.تكون احلياة اإلسالمية نظيفة من الشوائب بعيدة عن املكدرات وأسباب الفوىض واالحنراف

 (ال بد: وقال يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه، ) وحتفظ حقوق عبادة من إتالف واستهالك،احلدود تلصان حما رم اهلل تعاىل عن االنتهاك
 وتأمن بها، يقام بها احلدود: فما بال الفاجرة؟ فقال، ـهذه الربة قد عرفناـها: يا أمري املؤمنني: فقيل،للناس من إمارة برة اكنت أو فاجرة

) وجياـهد بها العدو ويقسم بها اليفء،السبل
5. AKAD NIKAH DI SAMPING JENAZAH | PP. Al Falah II.
Deskripsi Masalah:
Membahagiakan kedua orang tua merupakan cita-cita yang mulia dari seorang anak, Mas
Al juga demikian, Ayahnya yang kian hari kian menua dan sudah sakit-sakitan ingin melihat putra
semata wayangnya menikah, Mas Al pun ingin segera menikah dengan pujaan hatinya Mbak
Andien agar dapat membahagiakan Ayahnya.
Setelah lamaran dari Mas Al diterima, tanggal resepsi sudah ditentukan, semua hal yang
berkaitan sudan dipersiapkan, namun kematian tidak dapat ditunda, Innalillahi wa inna ilaihi
raji'un, Ayah Mas Al meninggal dunia sebelum hari pernikahan mereka berdua. Untuk tetap dapat
mewujudkan impian dari Sang Ayah, Keluarga Mas Al punya inisiatif untuk menyegerakan akad
nikah di hari itu juga di samping jenazah Sang Ayah sebelum dimakamkan.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum melakukan akad nikah di samping jenazah Sang Ayah?
Jawaban:
a. Hukumnya boleh selama tidak terdapat unsur keharaman, seperti:
• Anggapan menikah seperti dalam deskripsi merupakan bagian dari syariat.
• Pernikahan tersebut tidak didasari keyakinan andaikan tidak melakukan nikah di
samping janazah akan sial.
• Tidak terjadi penundaan pemakaman yang sampai menyebabkan
berubah/membusuknya janazah.
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Referensi
 .2رشح ابلهجة الوردية مع تقرير الشيخ عبد الرمحن الرشبيين
(ج  / 5ص )324

 .4بغية املسرتشدين (ص)136 :
 .6حواىش الرشواىن وابن قاسم العبادى اجلزء اثلالث ص -97 :
( 98دا صادر)

 .1املجموع رشح املهذب ()244 /5
 .3اتلبيان صـ 79
 .5الفروق اجلزء اثلاىن ص259 :
Referensi:

 املجموع رشح املهذب ()244 /5

أما أحاكم الفصل ففيه مسائل (إحداـها) إذا صيل عليه فالسنة أن يبادر بدفنه وال ينتظر به حضور أحد إال الويل فإنه ينتظر ما لم خيش
عليه اتلغري فإن خيف تغريه لم ينتظر ألن مرااعة صيانة امليت أـهم من حضور الويل ثم أنه إنما ينتظر الويل إذا اكن بينه وبينه مسافة قريبة.

 رشح ابلهجة الوردية مع تقرير الشيخ عبد الرمحن الرشبيين (ج  / 5ص )324

(قوهل :ثم عيد) يفيد اجتماع العيد مع اجلمعة وحينئذ ال يكون اإلفضاء وحينئذ يشلك( .قوهل :كما مر) قال السبيك :وقضية تعليلهم
وجوب تقديم اجلنازة حىت ىلع املكتوبة إذا اتسع وقتها .ا ـه .واعتمد ـهذه القضية شيخنا الشهاب الرميل وأفىت بها وإذا قلنا بها :فهل جيب

أيضا املبادرة إىل تشييعها أوال ،فلهم بعدـها أن يؤخر ولتشييعها حيث أمن اتلغري فيه نظر فليتأمل ،وقضية عبارتهم يف باب اجلنائز اثلاين،
ثم لعل حمل الوجوب ما لم يكن اتلأخري عن الفرض النتظار كرثة املصلني عليها ،وإال فيجوز اتلأخري؛ ألنه ملصلحة امليت فال تهاون به

وال ازدراء

(قوهل حىت ىلع املكتوبة) أي ألن ىف تأخريـها ازدراء بامليت وفيه أنه يقيد حرمة تقديم االشتغال عليها وال يمكن الزتامه وقد يقال إن
االزدراء إنما يظهر بتقديم عبادة أخرى عليه وفيه نظر س م ىلع املنهج

 اتلبيان صـ 79

من ابلدع املنكرات ىف القراءة ما يفعله جهلة املصلني بانلاس يف الرتاويح من قراءة سورة األنعام يف الركعة األخرية يف الليلة السابعة
معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة منها  :اعتقادـها مستحبة ،ومنها  :إيهام العوام ذلك ،ومنها  :تطويل الركعة اثلانية ىلع األوىل

وإنما السنة تطويل األوىل.

 بغية املسرتشدين (ص)136 :

(مسألة  :ب ك)  :تباح اجلماعة يف حنو الوتر والتسبيح فال كراـهة يف ذلك وال ثواب  ،نعم إن قصد تعليم املصلني وحتريضهم اكن هل ثواب

 ،وأي ثواب بانلية احلسنة  ،فكما يباح اجلهر يف موضع اإلرسار اذلي ـهو مكروه للتعليم فأوىل ما أصله اإلباحة  ،وكما يثاب يف املباحات
ّ
اكتلقوي باألكل ىلع الطاعة  ،ـهذا إذا لم يقرتن بذلك حمذور  ،كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مرشوعية اجلماعة وإال
إذا قصد بها القربة
فال ثواب بل حيرم ويمنع منها.

 بغية املسرتشدين ص206 :

(مسألة) إذا سأل رجل آخر ـهل يللة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو انلقلة فال حيتاج إىل جواب ألن الشارع نىه عن اعتقاد ذلك وزجر

عنه زجرا بليغا فال عربة بمن يفعله وذكر ابن الفراكح عن الشافىع أنه إن اكن املنجم يقول ويعتقد أنه ال يؤثر إال اهلل ولكن أجرى اهلل

العادة بأنه يقع كذا عند كذا واملؤثر ـهو اهلل عز وجل فهذا عندى ال بأس فيه وحيث جاء اذلم حيمل ىلع من يعتقد تأثري انلجوم وغريـها
من املخلوقات وأفىت الزملاكىن باتلحريم مطلقا وأفىت ابن الصالح بتحريم الرضب بالرمل وباحلىص وحنوـها قال حسني األـهدل وما يوجد

من اتلعايلق ىف الك تب من ذلك فمن خرافات بعض املنجمني واملتحذلقني وترـهاتهم ال حيل اعتقاد ذلك وـهو من االستقسام باألزالم ومن
مجلة الطرية املنىه عنها وقد نىه عنه ىلع وابن عباس رىض اهلل عنهما.

 الفروق اجلزء اثلاىن ص259 :

(الفرق اثلامن والستون واملائتان بني قاعدة اتلطري وقاعدة اتلطرية وما حيرم منهما وال حيرم) وذلك ان اتلطري ـهو الظن اليشء الاكئن ىف
القلب والطرية ـهو الفعل املرتب ىلع ـهذا الظن من قرار او غريه وان األشياء الىت يكون اخلوف منها املرتب ىلع سوء الظن الاكئن ىف

القلب تنقسم اربعة اقسام (األول) ما جرت العادة اثلابتة باطراد بأنه مؤذن اكلسموم والسباع والوباء والطاعون واجلذام ومعادة انلاس
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واختم وأكل األغذية اثلقيلة املنفخة عند ضعفاء املعدة وحنو ذلك فاخلوف ىف ـهذا القسم من حيث أنه عن سبب حمقق ىف جمارى العادة ال
يكون حراما فان عوائد اهلل اذا دلت ىلع يشء وجب اعتقاده كما نعتقد ان املاء مرو واخلزب مشبع وانلار خمرقة وقطع الرأس مميت ومن

لم يعتقد ذلك اكن خارجا عن نمط العقالء وما سببه إال جريان العادة الربانية به باطراد (والقسم اثلاىن) ما اكن جريانه العادة الربانية به

ىف حصول أمر أكرتى ال اطراديا ككون املوجودة مسهلة واآلس قابضا إىل غري ذلك من األدوية فاإلعتقاد وكذا الفعل املرتب عليه ىف ـهذا
القسم وإن لم يكن مطردا ليس حبرام بل ـهو حسن متعني ال كرثيته إذ احلكم للغالب -إىل أن قال( -والقسم اثلالث) ما لم جتر اعدة
اهلل تعاىل به أصال ىف حصول الرضر من حيث ـهو ـهو كشف األغنام والعبور بينها خياف ذللك أن ال تقىض حاجته وحنو ـهذا من ـهذيان

العوام املتطريين كرشاء الصابون يوم السبت فاخلوف ىف ـهذا القسم من حيث أنه من غري سبب حرام ملا جاء ىف احلديث أنه عليه الصالة

والسالم اكن جيب الفال احلسن ويكره الطري فالطرية فيه حممول ىلع ـهذا القسم ألنها من باب سوء الظن باهلل تعاىل فال يكاد املتطري
يسلم مما تطري منه إذا فعله جزاء هل ىلع سوء ظنه وأما غريه أنه لم يسئ ظنه باهلل تعاىل اليصيبه منه بأس -إىل أن قال( -والقسم الرابع) ما
لم يتمحض به حصول رضر ال بالعادة االطرادية وال االكرثية وال عدم حصوهل أصال بل استوى به احلصول وعدمه اكجلرب -إىل أن قال-
فالورع ترك اخلوف من ـهذا القسم حذرا من الطرية إـه

 حواىش الرشواىن وابن قاسم العبادى اجلزء اثلالث ص ( 98 -97 :دا صادر)

(ويبادر) بفتح ادلال (بغسله إذا تيقن موته) ندبا إن لم خيش من اتلأخري وإال فوجوبا كما ـهو ظاـهر وذلك

15

