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1. TALK SHOW, MESIN PENCARI KEBENARAN YANG KONTROVERSIAL | III ALIYAH  

Deskripsi Masalah : 

Arus berita dari tahun ketahun semakin mudah didapatkan melalui akses internet, yang 

semula tersebar dari mulut ke mulut. Disamping itu, banyak sekali portal berita yang tersedia seperti 

media televisi, koran seperti Kompas, Detik, Sindo dan beberapa acara televisi yang menyajikan 

acara-acara yang secara khusus membahas seputar isu dan peristiwa yang sedang viral di 

masyarakat seperti Mata Najwa, Rosi, Aiman dan lain-lain. Acara khusus ini lebih dikenal oleh 

asyarakat dengan sebutan Talkshow. 

Menurut Eva Arifin dalam Broadcasting to be Broadcaster (2010), program Talkshow adalah 

acara program interaktif, atau dialog, di mana broadcasting televisi menghadirkan seorang tokoh 

masyarakat, di bidang politik, kesehatan, ekonomi, psikologi yang berkaitan dengan tema acara yang 

disajikan pada talk show tersebut. 

Maka ditinjau dari pengertian diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa Talkshow merupakan 

produk jurnalistik sejajar dengan berita televisi pada umumnya. Sebagaimana yang dikatakan 

Masduki (2001:11) proses produksi berita yang dapat menggambarkan bentuk penerapan 

jurnalistik di dalamnya yakni: (1) adanya perencanaan berita (2) adanya peliputan dilapangan yakni 

pengamatan peristiwa, wawancara, merekam atmosfer dan mencatat data-data. (3) produksi berita 

dengan melakukan seleksi data, menulis naskah, editing/mixing (penggabungan suara pembacaan 

teks, suara sumber, dan ilustrasi musik). (4) penyiaran berita (5) adanya evaluasi. 

Pada perjalanannya, orang-orang yang bekerja di dunia ini biasanya mereka akan mengorek 

kebenaran dari satu peristiwa ataupun hanya mendorong opini publik saja. Dalam pencarian fakta 

yang mereka lakukan, biasanya mereka akan melakukan penelitian dan pengamatan pada setiap hal 

yang berhubungan dengan peristiwa tersebut dan nantinya mereka mengemasnya menjadi sebuah 

pertanyaan. 

Pada 8 april 2021 acara Mata Najwa menampilkan episode “Teror Untuk Siapa”, adalah 

episode yang mengupas perkembangan terorisme di Indonesia. Episode kali ini Mata Najwa 

menghadirkan salah satu narasumber yang berinisial MN yang pernah menjabat sekretaris ormas 

terlarang di Indonesia. Singkat cerita Najwa Shihab berhasil memojokan MN dengan cara 
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menampilkan sebuah video pengakuan dari dua orang terduga teroris yang pernah melakukan 

pembaiatan ISIS di Sulawesi yang dihadiri langsung oleh MN, berikut juga video pembaiatannya. 

Dengan adanya fakta video tersebut Najwa Shihab dengan mudah memojokkan MN dan memaksanya 

untuk mengungkapkan fakta sebenarnya, dan tentu opini publik pun dapat menyimpulkan bahwa 

MN tersebut terduga kuat anggota jaringan terorisme di Indonesia.1 

Kompas TV dalam acara Rosi yang dipandu oleh host Rosi Silalahi pernah juga mengundang 

AS, tersangka kasus korupsi mega proyek Hambalang. Dalam episode ini Rosi mengorek kasus 

hambalang dari sisi pengakuan AS. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Rosi adalah adanya 

sosok orang yang memegang kendali adanya korupsi hambalang yang belum terungkap ke publik. 

Secara jujur AS mengakui hal tersebut, namun ia enggan mempublikasikan sosok orang tersebut 

karena takut keselamatan keluarganya terancam.2 

Di sisi lain acara semacam ini sangat lekat dengan tarik ulur opini publik dikarenakan tema 

yang diangkat adalah hal-hal yang belum terjadi, seperti tema yang membahas tentang rancangan 

undang-undang, membedah visi-misi Paslon Capres-Cawapres, ataupun kasus pelanggaran hukum 

yang masih abu-abu seperti kasus pembunuhan brigadir J. Meskipun dalam hal semacam ini masih 

bersifat imbang antara benar dan salahnya tetapi setidaknya acara semacam ini mampu mendorong 

penonton untuk ikut membicarakannya dan tentunya ikut menilai siapa yang benar dan siapa yang 

salah sehingga dapat lebih memperkeruh suasana. Bahkan ketika dicermati, host acara seperti ini 

kerap melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak yang dapat menjadikan terungkapnya 

hal-hal yang bersifat privasi ataupun justru dokumen penting negara. Meskipun beberapa 

pertanyaan yang dilontarkan memiliki bukti kuat, karena didapatkan dari sumber-sumber yang 

terpercaya. 

Plus-minus acara-acara seperti ini tentunya menjadi pertanyaan publik. Sisi plus dari acara 

ini bisa kita lihat dengan terbuktinya MN sebagai penggerak jaringan teroris Indonesia.3 Namun 

terlepas dari nilai plus-minus, mereka memiliki keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan tidak 

semata hanya mencari uang tapi sebagai ikhtiar mereka untuk mengungkap kebenaran. 

Pertimbangan: 

1. Acara semacam ini sudah menjadi komsumsi publik dan berpotensi menimbulkan banyak 

pertanyaan; 

2. Bukti yang mereka dapatkan berasal dari penelitian, pengamatan ataupun dari orang yang 

bersangkutan secara langsung; 

3. Beberapa fakta yang terungkap cukup membantu dalam pemecahan kasus kriminal; 

4. Adanya pihak yang terdampak langsung dari acara ini baik dari sisi positif atau negatif; 

5. Sebagai media mengetahui kapasitas calon pemimpin; 

6. Merusak citra narasumber; 

7. Mengundang hujatan dan komentar liar dari netizen; 

8. Terkesan menghakimi pada sesuatu yang bukan wilayahnya. 

Pertanyaan: 

a. Apa hukum mengadakan acara-acara seperti di atas? 

Jawaban: 

Talk Show merupakan produk jurnalistik yang mendapat perlindungan hukum sebagai salah 

satu wujud kedaulatan rakyat berasaskan demokrasi dan berfungsi sebagai media informasi dan 

kontrol sosial, maka acara Talk Show diperbolehkan selama: 

➢ Memenuhi kode etik Jurnalistik. 

➢ Tidak terdapat hal-hal yang diharamkan, seperti namimah, ghibah, ifsa’ussirri, tajassus yang 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=EE61UuPK5lY&t=2377s&ab_channel=NarasiNewsroom 
2 https://www.youtube.com/watch?v=kawBVy-7wz8&t=232s&ab_channel=MataNajwa 
3 https://news.detik.com/berita/d-6018789/munarman-divonis-3-tahun-penjara-di-kasus-terorisme 
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tidak diperbolehkan, dll. 

➢ Tidak berdampak menurunkan martabat pemerintah, membuat disintegrasi sosial dan tidak 

menimbulkan fitnah. 

Referensi 
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129 

4. Dll. 

 الحنبلي  الدين لشمس 203 - 201 اآلداب الجزء األول صـ : منظومة شرح في األلباب غذاء .1

  ملكف   مسلم   لك  ىلع (  وحيرم)   جيدد[  لم   إن   الفسق   ومايض  بفسق ...    متست   ىلع  جتسيس   ]وحيرم  : عنه  وانليه  اتلجسس  بيان   يف:  مطلب
[ 12:  احلجرات{ ]جتسسوا   وال}  تعاىل  قال.  اخلرب  طلب   عن  ابلحث  فهو  املهملة   باحلاء  وأما  .انلاس   عيوب  عن  ابلحث  هو  باجليم (  جتسيس)

  املهملة  باحلاء[  87:  يوسف{ ]فتحسسوا }   يوسف  سورة  يف  وقال .  عنها  بابلحث  ومعايبهم  املسلمني  عورات  تتبعوا   ال  أي  اتلاءين  إحدى  حبذف
  . أخبارهم  ىلع  يلطلع  أو  عيوبهم  من  ابلحث   يف  اكن   سواء  عنه  منيه  انلاس  أخبار  فتتبع.  خربهما   اطلبوا   أي[  87:  يوسف{ ]وأخيه  يوسف  من}

  فال »   ملسو هيلع هللا ىلص  لقوهل  حد  يف  يقع  فلئال  اثلاين  يف  وأما.  عنه  وابلحث  تتبعه  وكذا  معيب  العيب  وتأمل.  انلاس  عورات  ىلع  يظهر  فلئال  األول  يف  أما
(  حتسسوا  وال ) احلسن   وقرأ  . سواء هما  وقيل   حبسه، يتتبعه  ألنه  احلس  من وأصله  القوم   حديث اعالستم باملهملة وقيل   «حتسسوا  وال  جتسسوا 
  واأليتام  والصدقات  األوقاف   ىلع  واألمناء  والشهود   الرواة   أحوال  عن  ابلحث  ذلك   عموم   من  ويستثىن.  السنة  رشح  يف  ابلغوي   قاهل  باحلاء، 
  متعلق (  متست ىلع . )وتقدم الواجبة  انلصيحة   من هذا  فإن  أهليتهم،  يف  يقدح  ما   منهم رأى  إذا  عليهم  الست  حيل وال  جرحهم  فيجب وحنوهم 

ـ )  وجهه  عن  احلياء  جلباب  ألىق  قد  ألنه  غيبته  وال  عليه   اتلجسس  حيرم ال  فإنه  املعلن  خبالف  بتجسيس (  فسق ) إىل  يؤدي  قول   أو  عمل(  ب
  ريبة  ىلع   منه   اطلع   فإن   قال .  املسلمني من   أحد  ىلع   يتجسس   أن   ألحد   ينبيغ  ال  أنه   ريه تفس  يف   املهدي  ذكر . وحنوها  ولواط   وزنا   مخر   رشب   من

 أو   املايض  الزمن  يف  به   يفسق  ما  أي ( الفسق   مايض ) ىلع  جتسيس  حيرم ( و )  -إىل أن قال-تعاىل  باهلل وخيوفه ذلك   مع  ويعظه  يستها  أن  وجب
 ىلع  عود   وال  فيه   فائدة  ال   بما  للمنكر  إشاعة   ذلك  ألن   مدة  بعد   أنت  عنه  وتبحث  مىض  اذلي  الزمن  يف  اخلمر  يرشب   أن   مثل  املايض   الفسق

 واإلتيان  عليه   العود ( جيدد   لم   إن )  ذلك عن  اتلجسس  حيرم  وإنما   وإعالنه،  إذاعته   دون   ونسيانه  كفه  فينبيغ  ونقص   عيب  هو  وإنما   اإلسالم
.  وحمله   فاعله  جيهل  وقيل  بعيد   أو  ماض  أو  األشهر  ىلع  خفية  فعل  ملنكر  اتلعرض   وحيرم:  الراعية  يف  قال  .إذن   حرمة  فال  اعوده  فإن .  ثانيا  به

 . وماكن   زمان   لك   يف  جيدد   مما   العقائد   ألن   انلاظم،   الكم   من   يفهم   وهذا   .انتىه.  اآلراء  أو   العقائد   يف   إال  وفات  مىض  فيما   إنكار   ال:  أيضا  وقال 
  عورة   كشف   ومن.  القيامة  يوم   عورته  اهلل  ست   املسلم   أخيه   عورة   ست  من»   مرفواع  ماجه   ابن   عند   عنهما  اهلل  ريض   عباس   ابن  حديث   ويف

  اغبلا  به   يعلم   ال  موضع  يف   يفعله  اذلي هو  واملستت:  تعاىل  اهلل   رمحه   احلجاوي   قال . « بيته  يف   بها   يفضحه   حىت  عورته   اهلل كشف  املسلم   أخيه
  ابن  اإلمام  قال  ، مستت غري  جماهر معلن هذا  فإن   داره   يف  ولو جريانه  به   يعلم موضع  يف  فعله  من وأما   . به حيدث وال  ويكتمه   حرضه،  من  غري

  ذلك سمع  فلمن   والعيدان،  املزامري  كأصوات  يعرفه  ما   يظهر  أن   إال  عليه  يتجسس   أن   جيز   لم  بابه   وأغلق  داره  يف  باملعصية   تست   من:  اجلوزي 
 . انتىه . اإلنكار  جواز فاألظهر اخلمر راحئة  فاحت  وإن  املاليه، ويكرس يدخل أن 

 96الرابع عشر صـ :  الجزء املوسوعة الفقهية الكويتية .2

السؤال    السؤال )بمعىن االستفهام(:  -  أوال   ختتلف أحاكم السؤال باختالف حالة السائل ونوع السؤال، وقصد السائل منه:  :احلكم اتللكييف
أما السؤال عما ال تتتب   أو مباح حبسب حال املسئول عنه.ىلع وجه اتلبني واتلعلم عما تمس إيله احلاجة يف أمور ادلين أو ادلنيا مأمور به،  

تعاىل: }يا    ، قال اهللدينية وال دنيوية ىلع طريق اتللكف واتلعنت لغرض اتلعجزي وتغليط العلماء فهو غري جائز ومنيه عنه عليه مصلحة  
ئل أيها اذلين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم{ قال الطربي: ذكر أن اآلية نزلت ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بسبب مسا

أقوام امتحانا هل أحيانا واستهزاء أحيانا. وقال ابن عباس: اكن قوم يسألون رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم استهزاء، يقول    اكن يسأهلا إياه 
م تسؤكم{.  الرجل من أيب؟ ويقول الرجل: تضل ناقته: أين ناقيت؟ فأنزل اهلل فيهم هذه اآلية: }يا أيها اذلين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لك

ىل اهلل عليه وسلم: احلالل ما أحل اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه. وورد عنه عليه  وعنه ص
واملراد    ، واعبها  الصالة والسالم أنه: اكن ينىه عن قيل وقال، وكرثة السؤال، وإضاعة املال. وجاء عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه كره املسائل

 . املسائل ادلقيقة اليت ال حيتاج إيلها، وقال أبو هريرة ريض اهلل عنه: " رش انلاس اذلين يسألون رش املسائل يك يغلطوا العلماء

 (دار الفكر الدمشقي)ستاذ الدكتور وهبة الزحيلي لل   129 - 128 : حق الحرية في العالم صـ .3

صلية للصحافة  ن املهمة األأ و  ،وتشمل الصحافة والطباعة واتلوزيع   ،هم فروع حرية الرأي واتلعبريأحرية النرش والصحافة: هذه احلرية من 
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وقد تطورت مهمة الصحفيني فأصبحوا يوجهون انلقد للحاكم ويعاجلون   ،خبار السياسية واالقتصادية واالجتماعية واثلقافيةاألعالن  إيه  
سالم يمنع اإل وال  ، جرام واتلحذير من املجرمنيو األأو احليوية يف ادلولة من تعليم وصحة وشؤون زواج وانتقاد االحنراف أت بعض املشالك
مور احلسنة واتلنفري  بل يستحسنها ما دامت موجهة حنو اخلري وانلقد ابلناء اهلادف وعالج ظواهر الشذوذ والتغيب يف بعض األ  ،هذه الظاهرة

فهذا    ،ساءةرضار واإلعداء وتكون سببا يف اإلىل األإرسار ادلولة حىت ال تترشب  أاحلفاظ ىلع    :وهلماأمرين:  أ عن القبائح لكن برشط مرااعة  
وقد   ، شااعت الضارةالكف عن ترويج اإل :واثلاين .سالم وحيرص ىلع محايتها وصونها اليت يراعها اإل حافظة ىلع املصلحة العامةويلات املأمن 

 ن  }إ  اهلل تعاىل    قال ،عمال والسلوكياتفاكر واألو املجتمع وتسيئ لألأمة نها تضعف بنية األ أل ؛شااعت السيئة ندد القرآن الكريم بمرويج اإل 
   ن  و  ب  حُي    ن  ي  اذل   

 
   اب  ذ  ع    م  هُ ا ل  و  نُ م  آ  ن  ي   اذل   يف    ةُ ش  اح  ف  ال    ع  ي  ش  ت    ن  أ

 
حق تعطيل   ن القانون اللبناين اليغأ( ومن ضمانات حرية الصحافة  19)انلور    {م  يل   أ

حدى ادليانات املعتف بها يف ابلالد حتقري ألداري ال يف جرائم نرش ما فيه اتلعرض لسالمة ادلولة او وحدتها او سيادتها او ما فيه  الصحف اإل
 . او اثارة انلعرات الطائفية او العنرصية او ما فيه اذلم او القدح او اتلحقري املوجه لرئيس دولة اجنبية

 534: ـ صتفسير آيات األحكام  .4

: طلب ابليان واتلعرنف، وقريب من اتلثبت، واملراد به هنا اتلحقق  (فتبينوا ) واتلثبت من اخلرب حىت يكون اإلنسان ىلع بصرية من  : اتلبنين
   . ومعىن اآلية الكريمة: إن جاءكم فاسق بنبأ عظيم هل نتائج خطرية، فال تقبلوا قوهل حىت تتثبنتوا وتتحققوا من صدقه، تلأمنوا العاقبة .أمره 

 لمية()دار الكتب الع 93 - 92الفتوحات الربانية على األذكار النواوية الجزء السابع صـ :   .5

 .فصل: ومما يُنىه عنه إفشاء الرس، واألحاديث فيه كثرية، وهو حرام إذا اكن فيه رضر أو إيذاء
يتأذى بإشاعة ذلك وإن لم حيصل منه رضر، فإن لم يتتب عليه أذى وال قوهل: )رضر( أي يف انلفس أو املال أو غريهما. قوهل: )أو إيذاء( أي 

 .رضر كره 

 500الرابع صـ : الجزء  ة محمدية وشريعة نبويةبريقة محمودية في شرح طريق .6

  انلووي   قال  )اثلامن عرش إفشاء الرس( سواء رس نفسه أو غريه سيما الواقع بني الزوجني ومن شعار الفسقة وهل مفاسد كثرية اكحلقد وابلغض
 ذكره   يف   كراهة  فال   ذلك   وحنو   عنها  إعراضه  أو   اجلماع   عن  العجز   تديع  بأن   ترتب  إذا   وأما  فائدة  عليه   يتتب  لم  إذا  الرس   هذا   إفشاء   حتريم

  رس   إفشاء  حرمة   يف   اكلرجل  فاملرأة  وبطنه  لفرجه  واصفا   يكون   أن   ذما  بالرجل  فكف   والطعام  النساء  ذكر  جمالسكم  جنبوا   األحنف   قال
)ما وقع أو قيل( من )اعلم أن(    صحيح   ال  حسن  وقيل  منكر  وقيل  ضعيف  احلديث  قيل  ثم  اآللة  كبري  أو  اإلنزال   رسيع  هو  تقول  كأن   زوجها

  األفعال واألقوال )يف جملس مما يكره إفشاؤه إن لم خيالف الرشع( )يلزم كتمانه( إذا اكن فيه إرضار الغري ويندب مؤكدا إذا لم يكن فيه 
حلدود  )وإن خالف فإن اكن( أي ما وقع أو قيل )حق اهلل ولم يتعلق به حكم رشيع( اكلغيبة والكذب وابلهتان ىلع ما قيل )اك  إرضار

واتلعزير( قيد للنيف ال للمنيف يعين احلكم الرشيع اكحلد واتلعزير يرد عليه أن ضابط اتلعزير هو لك معصية لم يتقدر فيها حد كما يف  
األشباه فحاصله أن لك ما خالف الرشع معصية ولك معصية ففيها إما تعزير أو حد فال جيوز اجلمع بني ما خالف الرشع وبني عدم واحد  

)وإن اكن( املكتوم )حق العبد( )فإن تعلق به رضر ألحد أو   -اىل أن قال   -د واتلعزير )فكذلك( يلزم الكتمان لعدم حق العبد فيه  من احل 
بشهادته   الرضر  الشاهد  تيقن  إذا  إال  جهل(  إن  )اإلعالم  تعينت  إن  جيب  )فعليك(  مال  أو  نلفس  واتلضمني(  اكلقصاص  رشيع  حكم 

الشهادة منك )وإال( أي وإن لم يتعلق به رضر مايل أو بدين ألحد أو حكم رشيع أو لم يكن جاهال وال طابلا    )والشهادة إن طلب( ذو احلق 
انلوادر إذا رأى رجال مشغوال بذنب فله أن يمنعه حبيث ال   الغيبة فإن الرضر فيه وهو األذى قليب ويف  )فالكتم( الزم كمن بلغ هل خرب 

 يفضحه فإن تفضيح املسلم حرام . انتىه

 ملحمد عبد العزيز الخولي )دار الكتب العلمية( 84 :صـ  النبوى  آداب .7

  بأي   مثابلهم  عن وابلحث  انلاس،  عورات تتبع  عن املنع   واملراد . اتلجسس  عن القرآن   نىه وقد   بينهما،  الفرق  تقدم : حتسسوا  وال  جتسسوا  وال
  لم   عظيمة  مصلحة   أو جلب  كبرية،  مفسدة  دلرء   طريقا  اتلجسس  تعني  لو  نعم،  ابلاطن.  أمر  اهلل  إىل  ونكل  بالظاهر،  منهم  فنكتف   طريق
، أو  حمرما، كما إذا علمنا أن أشخاصا عزموا ىلع ارتكاب جريمة قتل أو رسقة مثال، فتجسسنا عليهم نلحمل دون وقوع اجلريمة   يكن

 نلقبض عليهم، أو جتسسنا ملعرفة جنازة ارتكبوا جريمة وفروا، فإنه ال حرج يف ذلك. 

 ( 166/ 15القاري شرح صحيح البخاري ) عمدة .8

نًا ف   ت ي ت  فاُل 
 
ة  ل و  أ ام  س 

ُ
يب  و ائ ٍل ق ال  ق يل  أل 

 
ن  أ م ش  ع  ع 

ن  األ   ي اُن ع  ث ن ا ُسف  د  ٌّ ح  ث ن ا لَع   د  م ُعُكم  إ يني  ح  س 
ُ
ليُمُه إ ال  أ ك 

ُ
يني ال  أ

 
ن  أ و   إ ن ُكم  ل ُت 

ت ُه ق ال  لك  م 
ت ح   ف 

 
ن  أ

 
ي ُدون  أ ليُمُه يف  الرسي ك 

ُ
د  ش     أ ُ انل اس  ب ع  ري  م ريًا إ ن ُه خ 

 
ن  لَع    أ ن  اك 

 
قُوُل ل ر ُجٍل أ

 
ال  أ ُه و  ت ح  ل  م ن  ف  و 

 
ُكوُن أ

 
ىل  ب ابًا ال  أ ُتُه م ن  ر ُسول  اَّلل   ص  ع  م  ٍء س 

ا س   م  ل م  ق الُوا و  ل ي ه  و س  ُ ع  ت  اَّلل  ق 
 
ل ُق أ ت ن د  ُيل ىق  يف  انل ار  ف  ة  ف  ي ام  ُتُه ي ُقوُل جُي اُء ب الر ُجل  ي و م  ال ق  ع  م  ت ُه ي ُقوُل ق ال  س  ع  ا ي ُدوُر  م  م  ي ُدوُر ك  ابُُه يف  انل ار  ف 
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ا  م  ُن  فاُل  ي  
 
أ ي ُقولُون   ف  ل ي ه   انل ار  ع  ُل  ه 

 
أ ُع  ت م  ي ج  ف  اهُ  ب ر ح  اُر   م 

 
آُمُرُكم     احل ُكن ُت  ق ال   ر  

ال ُمن ك  ن   ان ا ع  ت ن ه  و  ُروف   ع  ب ال م  ا 
ت اُمُرن  ُكن ت   ل ي س  

 
أ انُك   ش 

م ش   ع 
ن  األ   ب ة  ع  ن  ُشع  ر  ع  و اهُ ُغن د  آت يه  ر  ر  و 

ن  ال ُمن ك  اُكم  ع  ن ه 
 
ال  آت يه  و أ ُروف  و  ع   . ب ال م 

حاصله أكلمه طلبا للمصلحة ال تهييجا للفتنة ألن املهاجرة ىلع األمراء ن أن أفتح باب من أبواب الفنت  أي يف الرس دو  «إين أكلمه رسا »  :قوهل
أي   « ال أكون أول من فتحه»  :قوهل  .باإلنكار يكون فيه نوع القيام عليهم ألن فيه تشنيعا عليهم يؤدي إىل افتاق اللكمة وتشتيت اجلماعة

الفتنة أبواب  من  باب  فتح  من  قال-  . أول  أن  إيله    «باملعروف »  : قوهل  - إىل  واتلقرب  ما عرف من طاعة اهلل عز وجل  للك  اسم جامع  وهو 
واإلحسان إىل انلاس ولك ما ندب إيله الرشع ونىه عنه من املحسنات واملقبحات وهو من الصفات الغابلة أي أمر معروف بني انلاس ال 

فيه األدب مع األمراء واللطف بهم ووعظهم رسا وتبليغهم    ،كر ضد املعروف ولك ما قبحه الرشع وحرمه وكرهه فهو منكرينكرونه واملن
ملا روى طارق بن شهاب قال    ؛قول انلاس فيهم يلكفوا عنه هذا لكه إذا أمكن فإن لم يمكن الوعظ رسا فليجعله عالنية ئلال يضيع احلق

وأخرجه التمذي من حديث أيب سعيد بإسناد حسن   «أفضل اجلهاد لكمة حق عند سلطان جائر»  -وسلم    صىل اهلل عليه   -قال رسول اهلل  
وقال  قال الطربي معناه إذا أمن ىلع نفسه أو أن يلحقه من ابلالء ما ال قبل هل به روي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وهو مذهب أسامة  

 . ره عالنية كيف أمكنهآخرون الواجب ىلع من رأى منكرا من ذي سلطان أن ينك
Pertanyaan: 

b. Bagaimana hukum melontarkan pertanyaan menjebak yang dapat menjadikan terungkapnya 

hal-hal yang bersifat privasi? 
Jawaban: 

Diperbolehkan apabila hal tersebut sebagai alternatif untuk menggali informasi atau menguji 

kebenaran informasi penting dengan tetap mengacu kode etik Jurnalistik sebagaimana rumusan sub 

(A). 

Referensi 

1. Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah Al-kuwaitiyyah 
Vol. 24 Hal. 96 

2. Al-Adabu an-Nabawi Hal. 84 

3. Azzawajir Aniqtirafi al-Kaba’ir Vol. 3 Hal. 26 

4. Dll. 

 96الجزء الرابع عشر صـ :  املوسوعة الفقهية الكويتية .1

السؤال    االستفهام(:السؤال )بمعىن    -أوال    ختتلف أحاكم السؤال باختالف حالة السائل ونوع السؤال، وقصد السائل منه:  احلكم اتللكييف:
أما السؤال عما ال تتتب   ىلع وجه اتلبني واتلعلم عما تمس إيله احلاجة يف أمور ادلين أو ادلنيا مأمور به، أو مباح حبسب حال املسئول عنه.

اهلل تعاىل: }يا    ل ، قاعليه مصلحة دينية وال دنيوية ىلع طريق اتللكف واتلعنت لغرض اتلعجزي وتغليط العلماء فهو غري جائز ومنيه عنه 
ئل أيها اذلين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم{ قال الطربي: ذكر أن اآلية نزلت ىلع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بسبب مسا

وسلم استهزاء، يقول    اكن يسأهلا إياه أقوام امتحانا هل أحيانا واستهزاء أحيانا. وقال ابن عباس: اكن قوم يسألون رسول اهلل صىل اهلل عليه 
م تسؤكم{.  الرجل من أيب؟ ويقول الرجل: تضل ناقته: أين ناقيت؟ فأنزل اهلل فيهم هذه اآلية: }يا أيها اذلين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لك

ا عفا عنه. وورد عنه عليه  وعنه صىل اهلل عليه وسلم: احلالل ما أحل اهلل يف كتابه، واحلرام ما حرم اهلل يف كتابه، وما سكت عنه فهو مم
ا واملراد  الصالة والسالم أنه: اكن ينىه عن قيل وقال، وكرثة السؤال، وإضاعة املال. وجاء عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه كره املسائل، واعبه

 . «سائل يك يغلطوا العلماءرش انلاس اذلين يسألون رش امل» املسائل ادلقيقة اليت ال حيتاج إيلها، وقال أبو هريرة ريض اهلل عنه: 

 ملحمد عبد العزيز الخولي )دار الكتب العلمية( 84 :صـ  النبوى  آداب .2

  بأي   مثابلهم  عن وابلحث  انلاس،  عورات تتبع  عن املنع   واملراد . اتلجسس  عن القرآن   نىه وقد   بينهما،  الفرق  تقدم : حتسسوا  وال  جتسسوا  وال
  لم   عظيمة  مصلحة   أو جلب  كبرية،  مفسدة  دلرء   طريقا  اتلجسس  تعني  لو  نعم،  ابلاطن.  أمر  اهلل  إىل  ونكل  بالظاهر،  منهم  فنكتف   طريق
، أو  حمرما، كما إذا علمنا أن أشخاصا عزموا ىلع ارتكاب جريمة قتل أو رسقة مثال، فتجسسنا عليهم نلحمل دون وقوع اجلريمة   يكن

 وفروا، فإنه ال حرج يف ذلك. نلقبض عليهم، أو جتسسنا ملعرفة جنازة ارتكبوا جريمة 

 26 ـ :صزء الثالث جال الزواجر عن اقتراف الكبائر  .3

ل أو  ويف أذاكر انلووي فإن قلت : ال بد لإلنسان من اخلصومة الستيفاء حقوقه . فاجلواب ما أجاب به الغزايل أن اذلم إنما هو ملن خاصم بباط
، ويدخل يف اذلم من طلب حقا، لكنه ال يقترص ىلع قدر احلاجة  ب بغري علم كوكيل القايض ، فإنه يتولك قبل أن يعرف أن احلق يف أي جان
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من حيمله ىلع اخلصومة حمض العناد لقهر اخلصم وكرسه وكذلك من خيلط ، وكذلك  بل يظهر الدلد والكذب لإليذاء أو التسليط ىلع خصمه 
م   خبالف املظلوم اذلي ينرص حجته بطريق الرشع  هل إىل غرضه ، فهذا هو املذمو  اخلصومة بكلمات تؤذي وليس هل إيلها رضورة يف اتلوصل

من غري دلد وإرساف وزيادة جلاج ىلع احلاجة من غري قصد عناد وال إيذاء ففعله هذا ليس مذموما وال حراما ، لكن األوىل تركه ما وجد  
الغضب ، فإذا هاج الغضب حصل إيله سبيال ؛ ألن ضبط اللسان يف اخلصومة ىلع حد االعتدال متعذر واخلصومة توغر الصدور وتهيج  

احلقد بينهما حىت يفرح لك واحد منهما بمساءة اآلخر وحيزن بمرسته ويطلق اللسان يف عرضه ، فمن خاصم فقد تعرض هلذه اآلفات وأقل 
خلصومة مبدأ الرش  ما فيها اشتغال القلب حىت إنه يكون يف صالته وخاطره معلقا باملحاججة واخلصومة ، فال يبىق حاهل ىلع االستقامة ، وا 

ال  وكذا املراء واجلدال ، فينبيغ لإلنسان أن ال يفتح عليه باب اخلصومة إال لرضورة ال بد منها وعند ذلك حيفظ لسانه وقلبه عن آفاتها .ق
 بعض املتأخرين : وعدم قبول شهادة والكء القايض مسألة غريبة ؛ انتىه . 

 201 : ـموعظة املؤمنين من إحياء علوم الدين ص .4

  اعلم أن ألخيك عليك حقا يف املال ويف اإلاعنة بانلفس ويف اللسان والقلب ويف العفو ويف ادلاعء ويف الوفاء واإلخالص ويف اتلخفيف ويف 
وذلك بالسكوت مرة وبانلطق أخرى  احلق اثلالث يف اللسان   -إىل أن قال-  ترك اتللكف واتللكيف وذلك جيعلها ثماين مجل  احلق األول يف املال 

ا السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه يف غيبته وحرضته بل يتجاهل عنه ويسكت عن الرد عليه فيما يتلكم به وال يماريه وال يناقشه  أم
وأن يسكت عن اتلجسس والسؤال عن أحواهل وإذا رآه يف طريق أو حاجة لم يفاحته بذكر غرضه من مصدره ومورده وال يسأل فربما يثقل  

وليسكت عن أرساره اليت بثها إيله وال يبثها إىل غريه ابلتة وال إىل أخص أصدقائه وال يكشف    إىل أن يكذب فيهعليه ذكره أو حيتاج  
يسكت عن القدح يف أحبابه وأهله وودله وأن يسكت عن  وأن  شيئا منها ولو بعد القطيعة والوحشة فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث ابلاطن

بلغك وال ينبيغ أن خييف ما يسمع من اثلناء عليه فإن الرسور أوال به حيصل من املبلغ للمدح ثم  حاكية قدح غريه فيه فإن اذلي سبك من 
وباجلملة فليسكت عن لك الكم يكرهه مجلة وتفصيال إال إذا وجب عليه انلطق يف أمر بمعروف أو من القائل وإخفاء ذلك من احلسد  

بكراهته فإن ذلك إحسان إيله يف اتلحقيق وإن اكن يظن إنها إساءة يف الظاهر   نيه عن منكر ولم جيد رخصة يف السكوت فإذ ذاك ال يبايل
أن تطالع أحوال نفسك    أحدهما  ،أما ذكر مساوئه وعيوبه ومساوئ أهله فهو من الغيبة وذلك حرام يف حق لك مسلم ويزجرك عنه أمران 

أنه اعجز عن قهر نفسه يف تلك اخلصلة الواحدة كما أنك  فإن وجدت فيها شيئا واحدا مذموما فهون ىلع نفسك ما تراه من أخيك وقدر  
واألمر اثلاين أن تعلم أنك لو طلبت مزنها عن لك عيب اعزتلت  ،اعجز عما أنت مبتىل به وال تستثقله خبصلة مذمومة فأي الرجال املهذب

غلبت املحاسن املساوئ فهو الغاية واملنتىه   عن اخللق اكفة ولن جتد من تصاحبه أصال فما من أحد من انلاس إال وهل حماسن ومساوئ فإذا 
املساو أبدا يالحظ  فإنه  اللئيم  املنافق  وأما  واالحتام  والود  اتلوقري  قلبه  من  أخيه يلنبعث  نفسه حماسن  أبدا حيرض يف  الكريم  ئ  فاملؤمن 

 . والعيوب 

2. KEPERCAYAAN PUBLIC TURUN | AL-KHIDMAH  

Deskripsi Masalah: 

Isi pengarahan presiden Jokowi kepada ratusan pimpinan polisi pada jum’at (14/10) akhirnya 

dibuka ke public kemaren (15/10). Di hadapan Kapolri,Kapolda,dan Kapolres, Jokowi mengatakan 

bahwa sekor kepercayaan masyarakat kepada kepolisian kini menurun dari 80,4% hingga 54% 

(Agustus 2022). 

Problem menurunya kepercayaan masyarakat kepada aparat seragam coklat (kepolisian) itu 

disebabkan beberapa hal diantaranya, kurangnya profesionalitas,tradisi reprensif,kurang 

responsif,serta gaya hidup mewah memang sedang mengemuka. Pemberitaan media massa ikut 

andil dalam masalah ini seperti kasus Irjen sambo yang membunuh ajudanya sendiri (Brigadir Yosua 

Hutabarat) ditambah lagi Tragedi Kanjuruhan yang mengeklaim bahwa gas tembakan air mata 

petugas kearah tribun penonton itulah yang menjadi asal muasalnya kematian 132 orang dan 

melukai 500-an orang. Masih belum selesai masalah di atas ada tambahan pemberitaan lagi yang 

mencoreng citra kepolisian yaitu, penangkapan Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka kasus 

narkotika. Memamang semua pemberitaan dari media massa itu sesuai fakta yang ada. Akan tetapi, 

dampaknya membuat penurunan kepercayaan public kepada kepolisian dan yang lebih 

dihawatirkan dari ini masyarakat akan melakukan tindakan semaunya karena mereka berasumsi 

bahwaaparat penengak hukumnya saja begitu. 
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Di sisi lain, mereka yang memberitakan hal-hal dia atas mungkin ada yang memiliki tujuan 

atau mutlak hanya sekedar memberikan informasi kepada public tanpa adanya keinginaan 

menjatuhkan marwah dari kepolisian. Ada juga oknum yang memberitakan dengan tujuan merusak 

citra dari kepolisian. 

Pertanyaan: 

a. Bagaimana hukum memberitakan kesalahan aparat hukum sebagaimana deskripsi di atas? 
Jawaban: 

Tidak diperbolehkan, kecuali hal tersebut merupakan jalan satu-satunya untuk memperoleh 

keadilan dan dampak maslahah yang diperoleh lebih besar disamping mafsadahnya. 

Referensi 

1. Ithafu as-Sadadti al-Muttaqin Vol. 8 Hal. 50 

2. Ihya’ ‘Ulumiddin Vol. 3 Hal. 113 

3. ‘Umdatu al-Qori’ Vol. 15 Hal. 166 

4. Dll. 

 )دار الكتب العلمية( 50بشرح إحياء علوم الدين الجزء الثامن صـ : تحاف السادة املتقين إ .1

فأما الرتبة اثلاثلة ففيه نظر من حيث اهلجوم ىلع ال اتلعريف وانلصح( اللطيف )إمر فيه أشد من الوادل فليس معه مع السلطان فاأل الرعية)وأما 
ىل خرق( حجاب  إبيته يكاد يفىض    ىل املالك وىلع حتليل اخليوط من ثيابه احلرير وكرس اخلمور يفإموال( املغصوبة )من خزائنه وردها  أخذ األ

من اكنت عنده نصيحة ذلى »  :-صىل اهلل عليه وسلم-  وىف ذلك قوهل (  عنه  مته( من أعني الرعية )وذلك حمذور ورد انليه شسقاط خإ)هيبته و
رواه احلاكم ىف املستدرك    ،« مه بها عالنية ويلأخذ بيده فليخل به فان قبلها قبلها وإال قد اكن أدى اذلى عليه واذلى هلسلطان فال يكل

من حديث عياض بن غنم األشعرى وقال صحيح اإلسناد وتعقب وقد رواه أيضا الطرباىن ىف الكبري ورواه ابليهىق عن عياض بن غنم وهشام  
رواه التمذى عن أىب بكرة وحسنه    «، من أهان سلطان اهلل ىف األرض أهانه اهلل»  :-صىل اهلل عليه وسلم-  بن حكيم معا ومن ذلك قوهل 

من أكرم » ورواه الطرباىن ىف الكبري بزيادة ومن أكرم سلطان اهلل ىف األرض أكرمه اهلل عز وجل وعند أمحد وابلخارى والروياىن وابليهىق  
عن السكوت عن املنكر(   )كما ورد انليه  «ومن أهان سلطان اهلل ىف ادلنيا أهانه اهلل يوم القيامة  ، م القيامةسلطان اهلل ىف ادلنيا أكرمه اهلل يو 

)ومقدار ما يسقط   تفاحش املنكر( وعدمه  ىل اجتهاد منشؤه انلظر يفإمر فيه موكول  واأل  ،فقد تعارض فيه أيضا حمذورانأخبار تقدم ذكرها )  يف
 . زمانشخاص واألحوال واأل ذلك مما ال يمكن ضبطه( الختالفه حبسب املواقع واألمن حشمته بسبب اهلجوم عليه و

 113الثالث صـ : الجزء  إحياء علوم الدين .2

مثاهل أن جتلس مع قوم فتذكر هلم أسفارك    وحد الالكم فيما ال يعنيك أن تتلكم بكالم ولو سكت عنه لم تأثم ولم تسترض به يف حال وال مال 
وما رأيت فيها من جبال وأنهار وما وقع لك من الوقائع وما استحسنته من األطعمة واثلياب وما تعجبت منه من مشايخ ابلالد ووقائعهم  

ان وال تزكية نفس من حيث فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تسترض وإذا بالغت يف اجلهاد حىت لم يمزتج حباكيتك زيادة وال نقص
اتلفاخر بمشاهدة األحوال العظيمة وال اغتياب لشخص وال مذمة ليشء مما خلقه اهلل تعاىل فأنت مع ذلك لكه مضيع زمانك وأىن تسلم من 

ىل اتلضييع  ومن مجلتها أن تسأل غريك عما ال يعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقتك وقد اجلأت صاحبك أيضا باجلواب إاآلفات اليت ذكرناها  
  هذا إذا اكن اليشء مما يتطرق إىل السؤال عنه آفة وأكرث األسئلة فيها آفات فإنك تسأل غريك عن عبادته مثال فتقول هل هل أنت صائم فإن 

إن قال نعم اكن مظهرا لعبادته فيدخل عليه الرياء وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان الرس وعبادة الرس تفضل عبادة اجلهر بدرجات و
قال ال اكن اكذبا وإن سكت اكن مستحقرا لك وتأذيت به وإن احتال ملدافعة اجلواب افتقر إىل جهد وتعب فيه فقد عرضته بالسؤال إما 

حيلة ادلفع وكذلك سؤالك عن سائر عباداته وكذلك سؤالك عن املعايص وعن لك ما خيفيه  للرياء أو للكذب أو لالستحقار أو للتعب يف  
الك عما حدث به غريك فتقول هل ماذا تقول وفيم أنت وكذلك ترى إنسانا يف الطريق فتقول من أين فربما يمنعه مانع من ويستيح منه وسؤ

وكذلك تسأل عن مسألة ال حاجة بك إيلها واملسئول ربما   ذكره فإن ذكره تأذى به واستحيا وإن لم يصدق وقع يف الكذب وكنت السبب فيه 
ري فيجيب عن غري بصرية ولست أعين باتللكم فيما ال يعين هذه األجناس فإن هذا يتطرق إيله إثم أو رضر  لم تسمح نفسه بأن يقول ال أد 

وإنما مثال ما ال يعين ما روي أن لقمان احلكيم دخل ىلع داود عليه السالم وهو يرسد دراع ولم يكن رآها قبل ذلك ايلوم فجعل يتعجب  
مته فأمسك نفسه ولم يسأهل فلما فرغ قام داود ولبسه ثم قال نعم ادلرع للحرب فقال لقمان مما رأى فأراد أن يسأهل عن ذلك فمنعته حك

الصمت حكم وقليل فاعله أي حصل العلم به من غري سؤال فاستغىن عن السؤال وقيل انه اكن يتدد إيله سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من 
هتك ست وتوريط يف رياء وكذب هو مما ال يعين وتركه من حسن اإلسالم فهذا  غري سؤال فهذا وأمثاهل من األسئلة إذا لم يكن فيه رضر و

وال  حده وأما سببه ابلاعث عليه فاحلرص ىلع معرفة ما ال حاجة به إيله أو املباسطة بالالكم ىلع سبيل اتلودد أو تزجية األوقات حباكيات أح
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للمصلحة ال تهييجا للفتنة ألن املهاجرة ىلع األمراء حاصله أكلمه طلبا  أي يف الرس دون أن أفتح باب من أبواب الفنت    «إين أكلمه رسا »  :قوهل
 « ال أكون أول من فتحه»  :قوهل  .باإلنكار يكون فيه نوع القيام عليهم ألن فيه تشنيعا عليهم يؤدي إىل افتاق اللكمة وتشتيت اجلماعة

وهو اسم جامع للك ما عرف من طاعة اهلل عز وجل واتلقرب إيله    «باملعروف »  : قوهل  -إىل أن قال-  . أي أول من فتح باب من أبواب الفتنة
واإلحسان إىل انلاس ولك ما ندب إيله الرشع ونىه عنه من املحسنات واملقبحات وهو من الصفات الغابلة أي أمر معروف بني انلاس ال 

ع األمراء واللطف بهم ووعظهم رسا وتبليغهم  فيه األدب م  ،ينكرونه واملنكر ضد املعروف ولك ما قبحه الرشع وحرمه وكرهه فهو منكر
ملا روى طارق بن شهاب قال    ؛قول انلاس فيهم يلكفوا عنه هذا لكه إذا أمكن فإن لم يمكن الوعظ رسا فليجعله عالنية ئلال يضيع احلق

يث أيب سعيد بإسناد حسن وأخرجه التمذي من حد  «أفضل اجلهاد لكمة حق عند سلطان جائر»  -صىل اهلل عليه وسلم    -قال رسول اهلل  
وقال  قال الطربي معناه إذا أمن ىلع نفسه أو أن يلحقه من ابلالء ما ال قبل هل به روي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وهو مذهب أسامة  

 . آخرون الواجب ىلع من رأى منكرا من ذي سلطان أن ينكره عالنية كيف أمكنه

 ( دار إحياء التراث العربي) 118الجزء الثامن عشر صـ :  شرح النووي على مسلم .4

قال    - واللفظ أليب كريب    - بن حيي، وأبو بكر بن أيب شيبة وحممد بن عبد اهلل بن نمري وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب    حيي   حدثنا(  2989)
ان  أبو معاوية، حدثنا األعمش، عن شقيق، عن أسامة بن زيد قال: قي  -حيي وإسحاق: أخربنا، وقال اآلخرون: حدثنا   ُخُل ىلع   ُعث م  ال  ت د 

 
ل هل: أ

ب   ا ب ي ين  و  ُتُه ف يم  د  لك  م  ؟ و اهلل  ل ق  م ُعُكم  س 
ُ
ليُمُه إ ال  أ ك 

ُ
يني ال  أ

 
ن  أ و  ت ر 

 
: أ ال  ُه؟ ف ق  يم  ال  ف ُتلك  ُه، و  ن  ف ت ح  ل  م  و 

 
ُكون  أ

 
ن  أ

 
ح ب  أ

ُ
ًرا ال  أ م 

 
ت ت ح  أ ف 

 
ن  أ

 
ا ُدون  أ   ي ن ُه، م 

ُت ر ُسول  اهلل   ع  م  ا س  د  م  ُ انل اس  ب ع  ري  م ريًا: إ ن ُه خ 
 
ٍد، ي ُكوُن لَع    أ ح 

 
قُوُل أل 

 
، »ي ُقوُل:    ملسو هيلع هللا ىلصأ ن ه  ت اُب ب ط  ق 

 
ل ُق أ ، ف ُيل ىق  يف  انل ار ، ف ت ن د  ة   ب الر ُجل  ي و م  ال ق ي ام 

َت  يُؤ 
ا ي ُدوُر  م  ا ك  ُمُر ب ال  ف ي ُدوُر ب ه 

 
ل م  ت ُكن  ت أ

 
؟ أ ا ل ك  ُن م  : ي ا فُال  ُل انل ار ، ف ي ُقولُون  ه 

 
ُع إ يل  ه  أ ت م  ، ف ي ج  اُر ب الر َح   م 

 
،  احل ر ؟ ف ي ُقوُل: ب ىل 

ن  ال ُمن ك 
ت ن ىه  ع  ، و  ُروف  ع  م 

ر  
ن  ال ُمن ك 

ن ىه  ع 
 
، و أ ال  آت يه  ُروف  و  ع  آت يه   ق د  ُكن ُت آُمُر ب ال م   «. و 

وفيه األدب   ، كما جرى لقتلة عثمان ريض اهلل عنه  يعين املجاهرة باإلنكار ىلع األمراء يف املألقوهل )أفتتح أمرا الأحب أن أكون أول من أفتتحه(  
الوعظ رسا واإلنكار فإن لم يمكن    ،ذا أمكن ذلكإوهذا لكه    ،مع األمراء واللطف بهم ووعظهم رسا وتبليغهم ما يقول انلاس فيهم يلنكفوا عنه

 . ئلال يضيع أصل احلق ؛فليفعله عالنية

 562الجزء الحادي عشر صـ :  الفتح الرباني من فتاوى اإلمام الشوكاني .5

قد دل ىلع   -من الصور اليت ذكرها، ويه جواز اغتياب املظلوم لظامله    -]الصورة األوىل: اتلظلم[. إذا عرفت هذا فاعلم أن الصورة األوىل  
{ فهذا االستثناء قد أفاد جواز ذكر املظلوم للظالم- عز وجل -جوازها قول اهلل  ل  إ ال  م ن  ُظل م  و  وء  م ن  ال ق  ر  ب الس  ُ اجل  ه  بما يبني   : }ال  حُي ب  اَّلل 

ته، ودفع  أما إذا اكن يرجو منهم نرصللناس وقوع الظلم هل من ذلك الظالم، ورفع صوته بذلك، واجلهر به يف املواطن اليت جيتمع انلاس بها.  
ظاهر، ظالمته، ودفع ما نزل به من ذلك الظالم، كمن هل منهم قدرة ىلع األمر باملعروف، وانليه عن املنكر من الوالة والقضاة وغريهم؛ فاألمر  

يدها بقيد يدل  أما إذا اكن ال يرجو منهم ذلك، وإنما أراد كشف مظلمته وإشهارها يف انلاس فظاهر اآلية الكريمة يدل ىلع جوازه؛ ألنه لم يقو
ىلع من ىلع أنه ال جيوز اجلهر بالسوء من القول إال ملن يرجو منه انلرصة، ودفع املظلمة. وإن اكن ما قدمنا من الكم انلووي يفيد قرص اجلواز 

 يقدر ىلع دفع الظلم لكن اآلية ال تدل ىلع ذلك ]فقط[ وال تمنع مما عداه. 

 338: ـ صاألذكار للنووي  .6

)باب بيان مهمات تتعلق حبد الغيبة( قد ذكرنا يف ابلاب السابق أن الغيبة: ذكرك اإلسان بما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو يف كتابك، أو  
، ومن ذلك املحااكة، بأن يميش  وضابطه: لك ما أفهمت به غريك نقصان مسلم فهو غيبة حمرمة رمزت أو أرشت إيله بعينك، أو يدك أو رأسك.  

إذا ذكر مصنف  ذلك  أو مطأطئا أو ىلع غري ذلك من اهليئات، مريدا حاكية هيئة من يتنقصه بذلك، فلك ذلك حرام بال خالف، ومن  متعارجا  
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يف  كتاب شخصا بعينه يف كتابه قائال: قال فالن كذا مريدا تنقيصه والشناعة عليه فهو حرام، فإن أراد بيان غلطه ئلال يقدل، أو بيان ضعفه  
إذا قال املصنف أو غريه: قال قوم أو مجاعة  وكذا     به ويقبل قوهل، فهذا ليس غيبة، بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك، العلم ئلال يغت

ومن الغيبة املحرمة   .كذا، أو وهذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة وحنو ذلك فليس غيبة، إنما الغيبة ذكر اإلنسان بعينه أو مجاعة معينني
بعض انلاس، أو بعض الفقهاء، أو بعض من يديع العلم، أو بعض املفتني، أو بعض من ينسب إىل الصالح أو يديع الزهد،    قولك: فعل كذا

ومن ذلك غيبة املتفقهني واملتعبدين،   .أو بعض من مر بنا ايلوم، أو بعض من رأيناه، أو حنو ذلك إذا اكن املخاطب يفهمه بعينه حلصول اتلفهيم
بة تعريضا يفهم به كما يفهم بالرصيح، فيقال ألحدهم: كيف حال فالن؟ فيقول: اهلل يصلحنا، اهلل يغفر نلا، اهلل يصلحه،  فإنهم يعرضون بالغي

وما أشبه  نا، نسأل اهلل العافية، حنمد اهلل اذلي لم يبتلنا بادلخول ىلع الظلمة، نعوذ باهلل من الرش، اهلل يعافينا من قلة احلياء، اهلل يتوب علي
ة، وكذلك إذا قال: فالن يبتىل بما ابتلينا به لكنا، أو ماهل حيلة يف هذا، لكنا نفعله، وهذه أمثلة  يفهم تنقصه، فلك ذلك غيبة حمرم  ذلك مما 

، ولك هذا معلوم من مقتىض احلديث اذلي ذكرناه يف ابلاب اذلي قبل هذا عن فضابط الغيبة: تفهيمك املخاطب نقص إنسان كما سبق وإال 
 وغريه يف حد الغيبة، واهلل أعلم.   «صحيح مسلم»

 648: ـ صفتح املعين بشرح قرة العين بمهمات الدين  .7

ونقل بعضهم اإلمجاع ىلع أنها كبرية ملا فيها من الوعيد الشديد حممول ىلع   .وغيبة وسكوت عليها  -إىل أن قال-  والصغرية كنظر األجنبية
 . ويه ذكرك ولو بنحو إشارة غريك املحصور املعني ولو عند بعض املخاطبني بما يكره عرفاغيبة أهل العلم ومحلة القرآن لعموم ابللوى بها  

 340األذكار للنووي صـ :  .8

الغيبة وإن اكنت حمرمة فإنها تُباح يف أحوال للمصلحة. واملجوز هلا غرض صحيح رشيع ال يمكن   )باب بيان ما يباح من الغيبة( اعلم أن 
ل:  الوصوُل إيله إال بها، وهو أحد ستة أسباب ن هل والية أو هل قدرة  . األون اتلظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إىل السلطان والقايض وغريهما ممن

ظلمين، وفعل يب كذا، وأخذ يل كذا، وحنو ذلك. اثلاين: االستعانة ىلع تغيري املنكر وردن العايص إىل  ىلع إنصافه من ظامله، فيذكر أن فالنا  
لم  الصواب، فيقول ملن يرجو قدرته ىلع إزالة املنكر: فالن يعمل كذا فازجره عنه، وحنو ذلك، ويكون مقصوده اتلوصل إىل إزالة املنكر، فإن 

 يقصد ذلك اكن حراما. 

 42الجزء الثاني عشر صـ :  ية الكويتيةاملوسوعة الفقه .9

، وذلك  اكن التشهري ىلع سبيل نصيحة املسلمني وحتذيرهم  إذا   - إىل أن قال-ويكون التشهري جائزا ملن جياهر باملعصية يف األحوال اآلتية  
م أهلية، أو مع حنو  كجرح الرواة والشهود واألمناء ىلع الصدقات واألوقاف واأليتام، والتشهري باملصنفني واملتصدين إلفتاء أو إقراء مع عد

فسق أو بدعة يدعون إيلها، وأصحاب احلديث ومحلة العلم املقدلين، هؤالء جيب جترحيهم وكشف أحواهلم السيئة ملن عرفها ممن يقدل يف  
جتمع رأي األمة  ذلك ويلتفت إىل قوهل، ئلال يغت بهم ويقدل يف دين اهلل من ال جيوز تقليده، وليس الست هنا بمرغب فيه وال مباح. ىلع هذا ا

اس  قديما وحديثا. يقول القرايف: أرباب ابلدع واتلصانيف املضلة ينبيغ أن يشهر انلاس فسادها وعيبها. وأنهم ىلع غري الصواب، يلحذرها انل 
والفواحش الضعفاء فال يقعوا فيها، وينفر عن تلك املفاسد ما أمكن، برشط أن ال يتعدى فيها الصدق، وال يفتي ىلع أهلها من الفسوق  

يه.  ما لم يفعلوه، بل يقترص ىلع ما فيهم من املنفرات خاصة، فال يقال يف املبتدع: إنه يرشب اخلمر، وال أنه يزين، وال غري ذلك مما ليس ف
كون برشط أن ت ،  وجيوز وضع الكتب يف جرح املجروحني من رواة احلديث واألخبار بذلك لطلبة العلم احلاملني ذللك ملن ينتفع به وينقله

 انلية خالصة هلل تعاىل يف نصيحة املسلمني يف ضبط الرشيعة. أما إذا اكن ألجل عداوة أو تفكه باألعراض وجريا مع اهلوى فذلك حرام، وإن 
اخلطيب الرشبيين: لو قال العالم جلماعة من انلاس: ال تسمعوا احلديث من فالن فإنه خيلط أو ال   . ويقول حصلت به املصلحة عند الرواة 

فتوا منه فإنه ال حيسن الفتوى فهذا نصح للناس. نص عليه يف األم. قال: وليس هذا بغيبة إن اكن يقوهل ملن خياف أن يتبعه وخيطئ تست
ومثله يف الفواكه ادلواين. ويقول انلووي: جيوز حتذير املسلمني من الرش ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها: جرح املجروحني من 1باتباعه.  

والشهود، وذلك جائز بإمجاع املسلمني، بل واجب للحاجة. ومنها: إذا استشارك إنسان يف مصاهرته أو مشاركته أو إيداعه    الرواة للحديث
أو اإليداع عنده أو معاملته بغري ذلك، وجب عليك أن تذكر هل ما تعلمه منه ىلع جهة انلصيحة. ويف مغين املحتاج: ينكر ىلع من تصدى  

 ليس هو من أهله، ويشهر أمره ئلال يغت به. للتدريس والفتوى والوعظ و
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3. TENTANG BIRO UMROH | Mutakhorrijin 2009  

Deskripsi Masalah: 

Saat ini banyak sekali biro umroh yg tidak menjelaskan secara lengkap fasilitas pelayananya. 

Mulai dari hotel, menu makannya, pesawatnya, jarak hotel dengan ka'bah atau Madinah pun tidak 

dijelaskan dalam kesepakatan.  

Ada juga yang telah memberi brosur. Brosur juga diartikan sebagai dokumen kertas yang 

biasanya sering dimanfaatkan sebagai iklan atau promosi. Biasanya terdapat gambar hotel dan 

fasilitas yang terlihat mewah, sehingga menggiring opini calon jamaah umroh untuk mendapat 

fasilitas yang sama dengan yang ditampilkan di brosur. namun setelah keberangkatan dan 

sesampainya di tujuan, fasilitas yang didapatkan ternyata tidak semuanya sesuai dengan ekspektasi 

jamaah. 

Pertanyaan: 

a. Bagaimana hukum transaksi biro umroh sebagaimana dalam deskripsi di atas? 
Jawaban: 

Diperbolehkan dan sah. Sedangkan akad yang terjadi antara biro umrah dengan jamaah 

adalah akad ijarah dzimmah atau ijarah ‘ain. Dengan perincian: 

❖ Dikategorikan ijarah dzimmah jika kedua belah pihak hanya menyebutkan kategori (bintang) 

hotel. 

❖ Dan menjadi ijarah ‘ain jika kedua belah pihak menyepakati hotel tertentu. Namun dalam hal 

ini terkait transportasi perjalanan secara realita yang terjadi hanya ijarah dzimmah. 

Catatan:  

➢ Keberadaan brosur tidak berkaitan dengan akad, namun hanya sebagai media promosi, 

kecuali disebutkan dan disepakati saat akad. 

➢ Pihak biro umrah harus bertanggung jawab untuk mengganti fasilitas yang tidak sesuai 

kesepakatan. 

➢ Agar tidak terjadi persengketaan, kedua belah pihak harus menyebutkan secara jelas 

pelayanan dan fasilitas yang bisa mempengaruhi biaya (ujrah). 

Referensi 

1. Mughni al-Muhtaj Vol. 3 Hal. 443 

2. Hasyiah Bujairami Ala al-Khotib Vol. 3 Hal. 
212 

3. Al-Majmu’ Syarhu al-Muhadzzab Vol. 15 
Hal. 13 

4. Dll. 
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 442الجزء الثالث صـ : ألفاظ املنهاج مغني املحتاج إلى معرفة معاني  .1

)قسمان:(   اإلجارة  أي  وقوهل:  )ويه(  أو شخص(،  ودابة  العقار  )كإجارة  بعني،  مرتبطة  منفعة  أي ىلع  )واردة ىلع عني(  إجارة  أحدهما: 
وصوفة( حلمل القسم اثلاين: إجارة واردة )ىلع اذلمة اكستئجار دابة م  )معينني( صفة دابة أو شخص غلب فيه املذكر ىلع املؤنث ىلع األصل،

، ويقول اآلخر: قبلت أو اكتيت. وإنما جعل املصنف العقار من  مثال، )وبأن يلزم ذمته( أي الشخص عمال )خياطة أو بناء( أو غري ذلك
؟ لم  قسم الواردة ىلع عني، واقترص عليه؛ ألنه ال يثبت يف اذلمة. والقسم اثلاين يتصور فيه األمران. والسفن هل تلحق بادلواب أو بالعقار 

 يتعرضوا هل، واألقرب إحلاقها بادلواب كما قاهل اجلالل ابللقيين. 

 212 الجزء الثالث صـ : حاشية البجيرمي على الخطيب .2

ورشط يف إجارتها إجارة ذمة لركوب ذكر جنسها كإبل أو خيل ،  ورشط يف إجارة دابة إجارة عني لركوب أو محل رؤية ادلابة كما يف ابليع 
يف إجارة    ورشط   . ونوعها كبخايت أو عراب، وذكورة أو أنوثة، وصفة سريها من كونها مهملجة أو حبرا أو قطوفا؛ ألن األغراض ختتلف بذلك 

 . لم يطرد عرف، فإن اطرد عرف محل ذلك عليه العني واذلمة للركوب ذكر قدر رسى وهو السري يلال أو قدر تأويب وهو السري نهارا حيث

 13 صـ : الخامس عشر الجزء  املجموع شرح املهذب .3

، الن االجارة بيع واملنفعة فيها اكلعني يف ابليع، وابليع ال يصح اال يف معلوم فكذلك االجارة،  وال تصح االجارة اال ىلع منفعة معلومة  )فصل(
يصح العقد عليها حىت تعرف ادلار الن املنفعة ختتلف باختالفها فوجب العلم بها وال يعرف ذلك اال باتلعيني النها    فان اكن املكتى دارا لم

لعقار واجلواهر يف ابليع، وهل يفتقر إىل الرؤية؟ فيه قوالن بناء ىلع القولني يف ابليع، وال يفتقر إىل  ال تضبط بالصفة فافتقر إىل اتلعيني اك 
ذكر السكىن وال إىل ذكر صفاتها الن ادلار ال تكتى اال للسكىن وذلك معلوم بالعرف فاستغىن عن ذكرها اكبليع بثمن مطلق يف موضع 

 . فيه نقد معروف 

 569:  قالئد الخرائد صـ .4

فيف األديم يذكر أي منفعة يريدها منه جنساً ونواعً، اكخلياطة: بأي صفة، ويف    ، ال بد من علم املنفعة بتعيني ما خيتلف الغرض بهسألة:  م
ر باملدة أو بادلالء، ويعر ف أي نوع من اثلياب معني أو موصوف، ويف سقيه لألرض بني ابلرئ، وعمقها، وآهل االستقاء بمشاهدة أو وصف ويقدن

ن رشط  لو فيه وال حيتاج املعرفة األرض، فإن اكن ىلع دابة معينة لألجري فال بد من رؤيتها، أو يف اذلمة فال إن قدر بادلالء، فإن قدر بالزمادل
إذا  وغريه، فعلم بهذا أن اتلقدير باملدة جائز  يف إجارة اذلمة  ذكر جنسها، الختالف رسعة ادلواب، قاهل ابن الرفعة، وقال: رصح به القايض  

والضبط: هو ذكر نوع املحل، وصفة  هو األغلب،    أمكن الضبط به، وما قيل من منعه هو ما أطلقه ابلارزي وتبعه مجع من املتأخرين، كما 
، كما حبثه يف »املطلب«، ونقل يف »كفايته« عن »حاوي« املاوردي جوازها يف الركوب مع ذكر املسافة، وانلاحية، كما يف إجارة العني،  العمل

 ونقل أيضاً عن القفال، ورصح جبواز ذلك األذرايع وصاحبا »اجلواهر« و »األنوار«، كذا يف اإلسعاده. انتىه.

 148السادس صـ : الجزء  تحفة املحتاج في شرح املنهاج .5

  يصح االستئجار للخدمة ثم إن عينا شيئا اتبع وإال اتبع العرف الالئق باألجري واملستأجر واكن اهلروي بينه بقوهل يدخل فيها إذا أطلقت 
ما دار ومحل  دابة وحلب حلوبة وخدمة زوجة وفرش يف  تنور وعلف  نار يف  وإيقاد  ثوب وخياطته وخزب وطحن وعجن  ء ليرشب  غسل 

اه. لكن نقل الصعلويك عن شيوخه أنه ال يدخل علف ادلابة وحلب احللوبة ويأيت أوائل الوصية باملنافع أنه ال جتب   املستأجر أو يتطهر
 . كتابة وبناء

 233ني صـ : الجزء الثا قليوبي ةحاشي .6

  داري  آجرتك: وكقوهل بكذا،   سنة داري  وآجرتك عبدي بعتك كقوهل( وسلم )  إجارة( أو وبيع اكإلجارة احلكم خمتليف  صفقة يف  مجع ولو)
  أو  املبيع  وقيمة  األجرة  حيث من املؤجر قيمة   أي( قيمتهما ىلع  املسىم ويوزع  األظهر  يف صحا ) سلما بكذا  ذميت يف  قمح  صاع  وبعتك شهرا 

  أحدهما  فسخ   يقتض   ما   ذلك  وغري   واالنفساخ  الفسخ   أسباب  باختالف  حكمهما   الختالف  يعرض   قد  ألنه   يبطالن   واثلاين   ،فيه   املسلم
  جيوز  أنه   ترى   أال  ذلك   يف   حمذور  ال   بأنه وأجيب حمذور  وذلك   العوض،   من   منهما   الك   خيص   بما  العقد عند اجلهل  ويلزم اتلوزيع،  إىل   فيحتاج

 . ذكره  ما  هل  الالزم اتلوزيع  إىل  واحتيج  الشفعة  يف  اختلف وإن  صفقة دار  من وشقص  ثوب بيع
 املنهج   يف   به   رصح   وقد .  نظر  فيه   العقدين  غري   ليشمل  املحرر  من   أسقطه  أنه   قيل  وما   احلكم،   خمتليف   عقدين  أي (  احلكم  خمتليف : )قوهل

  قيد  وإنما   املعني،  وابليع  اجلعالة  بني  اجلمع   يف  الصحة  شيخنا  واعتمد  مطلقا  غريهما  يف  ويبطل  جائزين،  أو  الزمني  العقدين  بكون   هل   مقيدا
  شاركتك :  ويقول  آلخر  بألف  هل  ألفني  خيلط  كأن   والقراض  اكلرشكة  جزما  املتفقني  يف  فيصح   اخلالف  حمل  ألجل  احلكم   باملختليف  الصحة 
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  عدمه   ووجوب  اكإلجارة  اتلأقيت  بوجوب  إما  األحاكم  اختالف  ألن   وغريهما  واتلرصف   القبض  يف  التفاقهما  اآلخر  ىلع  وقارضتك  أحدهما  ىلع
 أن  بد   ال   أنه   أفاد (  إلخ   عبدي  بعتك : )قوهل.  ذلك  غري   أو   جاز   وإن   اكبليع  وجوبه  وعدم اكلسلم  املجلس   يف املال  رأس  قبض  بوجوب   أو   اكبليع، 
 العراقيص  قاهل  كما جزما صح  وبعوضني جزما بطل واحدة  عني  يف  اكنا فإن  واحد،  بعوض  عينني يف  يكونا

 (دار املنهاج ) 847  - 846 :ـ حاشية الترمس الجزء السابع ص .7

تصح اجلعالة )يف العمل( ولو واجبا كمن حبس ظلما ملن يتلكم يغ خالصه جباهه أو غريه )وإن جهل( لكن لعرس ضبطه للحاجة  وإنما  
كما يف عمل القراض. أما ما ال يعرس ضبطه فال بد من ضبطه إذ ال حاجة إىل احتمال جهاتله، فيف بناء حائط يذكر موضعه وطوهل وعرضه 

 عليه. وارتفاعه وما يبىن به وقس 

وباجلملة: فلك ما يتفاوت به الغرض وال يتسامح به يف املعاملة يشتط  )وقس عليه( أي فيف اخلياطة يعترب وصف اثلوب واخلياطة اكإلجارة  
 .تعريفه تأمل

 304الخامس صـ : الجزء  نهاية املحتاج إلى شرح املنهاج .8

ل( كما لو وجد باملسلم فيه عيبا ألن املعقود عليه يف اذلمة  )وال خيار يف إجارة اذلمة( بعيب ادلابة املحرضة وال بتلفها )بل يلزمه اإلبدا
، وخيتص  ولو عجز عن اإلبدال ثبت للمستأجر اخليار كما حبثه األذريعبصفة السالمة وهذا غري سليم، فإذا لم يرض به رجع إىل ما يف اذلمة،  

 . بمنفعتها ىلع مجيع الغرماءاملكتي بما تسلمه فله إجيارها، ويمنع إبداهلا بغري رضاه ويتقدم  

 165 ـ :بغية املسترشدين ص .9

أخلن األجري بيشء مما استؤجر عليه، فإن اكن لعذر ولم تمكنه استنابة من يقوم مقامه فينبيغ أن ال يأثم، لكنه ال يستحق شيئا  )مسألة: ب(:  
زناها بأن وردت ، إال إن اكن من املستثنيات رشاع، أو استثىن عند العقد مدة اإلخالل ولو يف انلادر أو لغري عذر وأمكنه االستنابة حيث جون

 اإلجارة ىلع اذلمة فلم يستنب أثم. 

 75الثاني صـ : الجزء  إحياء علوم الدين .10

ب قال بعضهم من باع أخاه شيئا بدرهم وليس يصلح هل لو اشتاه نلفسه إال خبمسة دوانق فإنه قد ترك انلصح املأمور به يف املعاملة ولم حي 
  أن ال يثين ىلع السلعة بما ليس فيها وأن ال يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها فأما تفصيله فيف أربعة أمور     ألخيه ما حيب نلفسه هذه مجلته  

أما األول فهو ترك اثلناء فإن   ، شيئا أصال وأن ال يكتم يف وزنها ومقدارها شيئا وأن ال يكتم من سعرها ما لو عرفه املعامل المتنع عنه
وصفه للسلعة إن اكن بما ليس فيها فهو كذب فإن قبل املشتي ذلك فهو تلبيس وظلم مع كونه كذبا وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط 

اذلي ال يروج قد ال يقدح يف ظاهر املروءة وإن أثىن ىلع السلعة بما فيها فهو هذيان وتكلم بكالم ال يعنيه وهو حماسب   مروءة إذ الكذب
تعاىل ما يلفظ من قول إال دليه رقيب عتيد إال أن يثين ىلع السلعة بما فيها مما ال يعرفه    ىلع لك لكمة تصدر منه أنه لم تكلم بها قال اهلل

يذكره كما يصفه من خف أخالق العبيد واجلواري وادلواب فال بأس بذكر القدر املوجود منه من غري مبالغة وإطناب ويلكن املشتي ما لم  
 . قصده منه أن يعرفه أخوه املسلم فريغب فيه وتنقض بسببه حاجته

 ( الفكر  دار ) 430 صـ : الرابع الجزء املنهاج شرح في املحتاج تحفة على الشرواني حاشية .11

 . (حرام) -إىل أن قال-( اتلرصية)  غريها  أو  باتلرصية، الفعيل اتلغرير  وهو  اثلاين،  القسم يف ( فصل)

  بعد  والتسعون   اثلاثلة  الكبرية:  الزواجر  يف  حج   قال  انتىه  منا«  فليس  غشنا  من»  ملسو هيلع هللا ىلص  لقوهل  كبرية  يكون   أن   وينبيغ  املنهج   ىلع  سم  قال(  حرام)
 مريد   عليه اطلع  لو  شيئا فيها مشت أو بائع،   حنو من السلعة ذو يعلم أن  املحرم  الغش  وضابط: قال ثم  اكتلرصية وغريه   ابليع يف  الغش: املائة

  أنه  أصحابنا به  رصح   ما  وغريه  واثلة  حديث من ويؤخذ  بصرية  ىلع  أخذه  يف  يلدخل به   يعلمه  أن  عليه  فيجب املقابل  بذلك   أخذها ما  أخذها
  به   أو   بها،   امرأة  خيطب   إنسانا   رأى   إذا   عليه   جيب   كما   عنها   يسأهل   لم   وإن   أخذها،   مريد   به   خيرب   أن   عيبا   بالسلعة  علم   أجنيب  ىلع   أيضا   جيب
  أداء   ذلك   لك  به،  يسترش    لم   وإن   به،  خيرب  أن   عيبا   بأحدهما   وعلم  علم  حنو  قراءة  أو  صداقة   أو  ملعاملة،  آخر  خيالط   أن   يريد  إنسانا  رأى   أو  عيبا، 

  بعد  حدث  ولو  بالعيب،   املشتي   يعلم  أن   ابلائع  ىلع  جيب   املغين  عبارة  ش   ع ا ـه  انتىه  واعمتهم  املسلمني  خلاصة  وجوبها   املتأكد  للنصيحة 
 باب   من  ألنه   اكفرا؛  أم  مسلما  املشتي   أكان   سواء  يشتيه  ملن  يبينه  أن   بالعيب  علم  إذا   ابلائع   غري  وىلع   بل  ضمانه   من  فإنه  القبض   وقبل   ابليع 

  مواطأة   غري  من  ابليع  املالك  إرادة  عند  أجنيب  رصاها  لو  فيما  انلظر  يتدد  عمر  السيد  قالا ـه  تدليسا  يكون   ما  لك  ذلك   يف  واكلعيب  انلصح 
 .اه . نعم  األقرب وتدليس؟  باملشتي  إرضار  ألنه عليه؛ حيرم فهل  بينهما
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فلك ما لو    ،ألخيه إال ما حيب نلفسه  والضابط اليلك فيه أن ال حيب  ،وإنما العدل ال يرض بأخيه املسلم  ،املعامل فهو ظلمفلك ما يسترض به  
 . بل ينبيغ أن يستوي عنده درهمه ودرهم غريه ، عومل به شق عليه وثقل ىلع قلبه فينبيغ أن ال يعامل غريه به

Jalsah Tsalisah 
 

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR 

1. KH. Atho’illah S. Anwar 

2. KH. Abdul Mu’id Shohib 

3. KH. Muhlis Dimyati 

4. KH. Saifuddin Zuhri 

5. KH. Romadlon Khotib 

6. KH. Azizi Hasbulloh 

7. KH. Bahrul Huda 

8. Agus Yasin Musthofa K. 

9. K. M. Zahro Wardi 

1. K. Hisbulloh Al-Haq 

2. K. Kholid Afandi 

3. Ust. Mudaimulloh Azza 

4. Ust. Abdul Kafi Ridho 

5. Agus M. Aminullah 

Mahin 

6. Ust. Rohmatulloh 

7. Agus M. Hamim HR. 

 

 

Ust. Abu Syamsuddin Syarwan 

 

NOTULEN 

Agus Nururrohman 
Bpk. M. Husnul Muttaqin 

Bpk. Khozinatul Asror 

 

Memutuskan 
 

4. DILEMA PEKIKAN TAKBIR | Panitia  

Deskripsi Masalah: 

Kalimat Takbir (Allahu Akbar) adalah representasi pujian manusia, kepada Allah SWT. Takbir 

menyimbolkan bahwa Allah adalah pemilik semua kebesaran dan satu-satunya pemilik 

kesombongan. Tidak ada hak kesombongan bagi makhluk. Dalam sholat ‘Allahu Akbar’ diucapkan 

sebagai pembuka untuk penanda penyerahan diri seutuhnya manusia kepada kebesaran-Nya. 

Namun seiring berjalannya waktu kini takbir tidak hanya diucapkan saat salat, tahlil dsb 

melainkan kalimat ini juga digunakan untuk ekspresi demokrasi, simbol komunikasi politik Atau 

untuk menyuruh orang merusak, untuk caci maki, untuk men-sweeping, untuk menabur kebencian 

kepada manusia lainnya. 

Dalam sebagian keterangan disebutkan bahwa pekikan takbir atas dasar untuk 

mempertunjukkan syi’ar atau mengonsolidasi fitnah merupakan bid’ah munkaroh. Sebagaimana 

fatwa Syeikh Ramadhan al-Buthy dalam salah satu karyanya: 

 209صـ  ىلع موقع نسيم الشام استفتاءات انلاس

ولكن   ، ا األصوات باتلكبري شعارا للتظاهر ودعما للفتنة اليت تمر بنا بدعة منكرة، ال تغيب عن بال اعلم، وابلدعة ال جتوز أن تعالج ببدعة مثله
رددها لك منا يف جمالسه اخلاصة وردا يلزتم به بينه وبني ربه، ال سيما يف األسحار وحيسن  ي «حسيب اهلل ونعم الوكيل»ال بأس من اإلكثار من لكمة 

 .أن يضاف إىل ذلك ورد من االستغفار ثم اتلرضع وادلاعء

Pertanyaan: 

a. Bagaimana hukum meneriakkan takbir dengan tujuan dan kondisi seperti dalam deskripsi.?  
Jawaban: 

Haram, apabila ditemukan unsur-unsur yang diharamkan seperti: pelecehan terhadap agama, 

provokasi, dll. 

Referensi 

1. At-Tambihatu al-Wajibat Hal. 30-31 

2. Ihya’u ‘Amalil Fudlola’ Vol. 3 Hal. 212 

3. Istiftaatu an-Nas Vol. 15 Hal. 13 

4. Dll. 
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 لحضرة الشيخ هاشم أشعري  31 – 30 ـ :ص التنبيهات الواجبات ملن يصنع املولد باملنكرات .1

قال فيها من   نه إف   ؛ وضع للتعظيم يف غري حمل اتلعظيم حرام  ن استعمال ما أميارة  اتلنبيه السابع رصح الشيخ ابن احلاج الفايس يف حاشيته  
العوائد ما  املوازين  أيفعله    اسمج  ابتدائهم  العود وحنوه من  تعاىل  أصحاب املاليه يف  بثناء ىلع اهلل  نبوية  أو  أو بعضها  صالة ىلع    و أمداح 

والعياذ  -ت فقريب من الكفر  آلدوا بذلك استحالل ما حرم من تلك اآلا رأن  إنهم  إدعية ف أ و ختمهم بأ  -صىل اهلل عليه وسلم-صطف  امل
ثم من جهة استعمال ما وضع للتعظيم يف غري  فزيداد اإل  ،قربأىل االستهزاء  إ بل هو    ،دوا تكفري ما فيه من الوزر فجهل عظيم ا رأن  إو  ،-باهلل
استعمال    يضا يف أاستعمال ما وضع للتعظيم ىف غري حمل اتلعظيم ثبوته   ثم يف احلرمة وزيادة اإل  ي أواستنتج من ثبوت احلكم    اتلعظيم. حمل  

ومن هنا تعلم أن   -صىل اهلل عليه وسلم-موضع اتلعظيم كمودل انلىب    وغريه من املنكرات يف  وضع لإلهانة واإليذاء كرضب آلة املاليه   ما
املنكرات م به أقربإ  - صىل اهلل عليه وسلم-ىل مودل انلىب  إضمومة  فعل  صىل اهلل عليه  -ألن تعظيمه    ؛ىل اتلنقيص واالستهزاء واإليذاء 

 . اه -صىل اهلل عليه وسلم-واتلأدب معه بما هو الئق به  -وسلم

 123 : ساس ي صـحياء عمل الفضالء في ترجمة القانون األ إ .2

ولكن هناك خطر أعظم وهو استعمال    ،يام األخرية بل اكدت تموت يف هذه األ  ، فقد ضعفت الروح ادلينية يف العالم السيايس اإلندونيس
 .بعض انلاس لفظ اإلسالم مطية يركبونها للوصول إىل أغراضهم سواء اكنت مصلحة سياسية أو منفعة شخصية باسم السياسة

 لفضيلة الشيخ الدكتور رمضان البوطي 209 ــصاستفتاءات الناس على موقع نسيم الشام  .3

إىل فضيلة الشيخ ادلكتور رمضان ابلويط أدامه اهلل، سيدي الكريم أود  (  السؤال )  ؟جهر باتلكبري ىلع املآذن حكم ما يقوم به ابلعض من  
السوريني   السوري ليك يعمم ىلع مجيع  سؤالك عن عمل أود القيام به ونرشه ىلع صفحات الفيسبوك وسأحاول نرشه ىلع قناة اتللفزيون 

واملناداة يلل نهار يف   «اهلل أكرب» املوجهة ايلها حايلا. سيدي لقد قام الشيخ العرعور باستعمال لكمة  اخلائفني ىلع سورية من الفتنة واملؤامرة  
بعض جوامع سورية وبعض املناطق، ويه لكمة حق أراد بها ابلاطل. فهل جيوز أن أطلق محلة اسميها )حسيب اهلل ونعم الوكيل عليك يا  

 سورية أن يكرسوا لك يوم ساعة قبل صالة الصبح جلمع أكرب عدد ممكن من )حسيب عرعور( ونرشها وسأطلب من األخوة واألخوات يف
ه  اهلل ونعم الوكيل( حيث أنين أعلم كم هذه اللكمة عظيمة عند اهلل وليس نلا خمرج من أزمتنا احلايلة سوى اهلل، نويت أن أقوم بأنشاء هذ

رفع  ( جلواب).  ي شء، أرجو انلصيحة يا سيدي، أدامك اهلل نلا ذخرا خود انلصيحة من فضيلتكم قبل القيام بأأالصفحة لكن أردت أن  
نت تعالج أشعارا للتظاهر، ودعما للفتنة اليت تمر بنا، بدعة منكرة، ال تغيب عن بال أي اعلم، وابلدعة ال جتوز    «اهلل أكرب»األصوات بكلمة  

يلزتم به بينه وبني ربه،    يرددها لك منا يف جمالسه اخلاصة وردا  «حسيب اهلل ونعم الوكيل». ولكن ال بأس من اإلكثار من لكمة  ببدعة مثلها
 .ال سيما يف األسحار، وحيسن أن يضاف ىلغ ذلك و ر د من االستغفار ثم اتلرضع وادلاعء

 ( هـ1078: املتوفى) الحنفي سليمان بن الرحمن عبد للشيخ 551الجزء الثاني صـ : مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر  .4

  ويف الزبازية ويكره رفع الصوت باذلكر ويذكر عند اجلنازة يف نفسه وقد جاء سبحان من قهر عباده باملوت وتفرد بابلقاء سبحان اليح اذلي 
لغناء( املحرم )اذلي يسمونه وجدا(  ال يموت )والزحف( أي احلرب )واتلذكري( أي الوعظ )فما ظنك به( أي برفع الصوت )عند( استماع )ا

: املتوىف)   احلنيف  الفضل  أبو  ادلين  جمد  ابلدليح،   املوصيل  مودود   بن  حممود   بن  اهلل   عبد :  املؤلف  والظاهر أن املوصول مع صلته صفة لقوهل 
وقد يأثم به إذا فعله يف جملس   الفقه، فصل الالكم منه ما يوجب أجرا اكلتسبيح واتلحميد، وقراءة القرآن، واألحاديث انلبوية وعلم   (ه683

الفسق فحسن ويكره فعله للتاجر عند فتح متاعه  ،  الفسق وهو يعمله، وإن سبح فيه لالعتبار واإلنكار، وليشتغلوا عما هم فيه من 
ن واألحاديث انلبوية وعلم  فصل )الالكم: منه ما يوجب أجرا اكلتسبيح واتلحميد وقراءة القرآ  ويكره التجيع بقراءة القرآن واالستماع إيله. 

  واآليات واألحاديث كثرية يف ذلك   [.35الفقه( قال تعاىل: }واذلاكرين اهلل كثريا واذلاكرات أعد اهلل هلم مغفرة وأجرا عظيما{ ]األحزاب:  
تبار واإلنكار، وليشتغلوا )وإن سبح فيه لالع   . )وقد يأثم به إذا فعله يف جملس الفسق وهو يعمله( ملا فيه من االستهزاء واملخالفة ملوجبه

عما هم فيه من الفسق فحسن( وكذا من سبح يف السوق بنية أن انلاس اغفلون مشتغلون بأمور ادلنيا وهو مشتغل بالتسبيح، وهو أفضل 
كره فعله للتاجر قال: )وي  : »ذاكر اهلل يف الغافلني اكملجاهد يف سبيل اهلل«.-عليه الصالة والسالم    -من تسبيحه وحده يف غري السوق، قال  

 عند فتح متاعه( وكذلك الفقايع عند فتح الفقاع يقول: ال هلإ إال اهلل صىل اهلل ىلع حممد فإنه يأثم بذلك ألنه يأخذ ذللك ثمنا، خبالف
 الغازي أو العالم إذا كرب عند املبارزة ويف جملس العلم ألنه يقصد به اتلفخيم واتلعظيم وإشعار شعائر ادلين. 

 61األول صـ : الجزء   إسعاد الرفيق .5

وحاصل أكرث تلك العبارة يرجع إىل أن لك عقد( بفتح أوهل وسكون ثانيه أي اعتقاد )أو فعل أو قول( موصوف لك واحد منها بكونه )يدل  (
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يف  ىلع استهانة( ممن صدر منه )أو استخفاف باهلل( سبحانه وتعاىل )أو( بيشء من )كتبه( املائة واألربعة املارة )أو( بأحد من )أنبيائه( و
ط املؤلف أو رسله واألوىل أعم )أو مالئكته( املجمع عليهم كما مر )أو( بيشء من )شعائره( مجع شعرية ويه العالمة أي عالمات نسخة خب

م  دينه اكلكعبة واملساجد فقوهل رمحه اهلل تعاىل )أو معالم دينه( بمعىن الشعائر كما قاهل السيويط )أو( بيشء من )أحاكمه( تعاىل أي أحاك
والصوم واحلج والزاكة )أو( بيشء من )وعده( باثلواب للمطيع )أو( من )وعيده( بالعقاب ملن كفر به وعصاه )كفر( خرب أن  دينه اكلصالة

 . أى إن قصد قائل ذلك االستخفاف أو االستهزاء بذلك أو معصية حمرمة شديدة اتلحريم إن لم يقصد ذلك 

 123لجزء الثاني عشر صـ : ا الشافعي اإلمام مذهب في البيان .6

 خربت  أكرب،  اهلل:  قال..  القرية  رأى  فلما  خيرب  غزا   -وسلم  عليه  اهلل  صىل-  انليب  أن : »أنس  روى   ملا  العدو؛  لقاء  عند  يكرب  أن   ويستحب
  أصواتهم   ويرفعون   ويهللون   يكربون   فجعلوا   واد،   ىلع  فأرشفوا   غزاة،   يف  انلاس  اكن :  قال  موىس،   أبو  روى   ملا  باتلكبري؛  الصوت  يرفع  وال .  «خيرب

  رواية  ويف   ، «معكم  إنه   قريبا   سميعا   تدعون   إنما   اغئبا،   وال   أصم  تدعون   ال  إنكم   انلاس،   أيها : »-وسلم  عليه  اهلل  صىل-  انليب   فقال   بذلك، 
 . «الوريد حبل من إيلكم أقرب»: أخرى 

 

 

 

 
 


