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1. AKSI BELA SUNGKAWA TRAGEDI KANJURUHAN | Mutakhorrijin 2006 

Deskripsi Masalah 

Kericuhan terjadi usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan 

skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu malam. Akibat 

kericuhan tersebut sebanyak 129 orang meninggal dunia.  

Setelah kejadian itu, Suporter Arema FC (Aremania) berdoa di Patung Singa Stadion 

Kanjuruhan, Malang, jawa Timur, Minggu (2/10/2022). Suporter Arema FC melakukan tabur bunga 

di depan Stadion Kanjuruhan untuk menghormati para korban yang meninggal dunia. Selain 

menabur bunga, mereka melakukan doa Bersama.1 Mereka mengaku melakukannya sebagai 

ungkapan dukacita atas meninggalnya seratusan orang akibat kerusuhan. "Kami berdukacita atas 

meninggalnya saudara-saudara kami, Aremania, saat kejadian tadi malam. Semoga amal ibadah 

diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan," kata salah satu Aremania 

yang enggan disebutkan Namanya. 

Tidak hanya itu, pada Minggu malam sekitar pukul 19.30 WIB. Ratusan suporter Arema 

menggelar aksi keprihatinan di Stadion Gajayana sisi timur. Ratusan lilin mereka nyalakan sebagai 

bentuk empati kepada ratusan korban yang meninggal dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan2. 

Mereka duduk bersila di depan lilin yang mereka nyalakan. Mereka juga sempat berorasi serta 

mendoakan para suporter yang meninggal dalam kejadian kemarin. 

"Ini spontanitas dari teman-teman Aremania dari sepuluh korwil yang ada di Malang Raya 

dan di Blitar, Pasuruan, atau di seluruh penjuru negeri yang merasa bagian dari Aremania. Ini 

adalah bentuk empati atas meninggalnya ratusan dulur-dulur yang menjadi korban di Kanjuruhan 

kemarin. Acara ini tidak ada yang menggerakkan dan mengalir apa adanya," kata salah satu 

Aremania, Dersey di Stadion Gajayana, Kota Malang. 

Di lain tempat, Gabungan suporter klub sepak bola Indonesia menggelar aksi belasungkawa 

atas Tragedi Kanjuruhan, Malang. Mereka berkumpul di Jakarta International Stadium (JIS), 

 
1 Detik.news.Com 
2 detikJatim 
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Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rombongan yang didominasi The Jakmania ini berdatangan sambil 

membawa atribut Arema FC, beberapa kardus lilin, hingga bunga tabur. Mereka kemudian 

meletakan jersey beserta syal Arema FC di lantai ramp rat Jakarta International Stadium. 

Kemudian, satu per satu lilin disusun di lantai berdekatan dengan atribut klub berjuluk Singo Edan 

tersebut. Lilin disusun hingga berbentuk kata "AREMA". Para suporter kemudian menebarkan 

bunga pada sekeliling susunan lilin hingga di atas jersey dan syal Arema FC. 

Setelah persiapan selesai, massa yang terdiri dari sekitar 100 orang ini langsung 

membentuk lingkaran mengelilingi benda-benda yang telah dijajarkan di lantai ramp barat JIS. Satu 

per satu lilin pun dinyalakan, Pijar cahayanya menambah hangat suasana aksi belasungkawa atas 

Tragedi Kanjuruhan. Setelah lilin menyala, para suporter lalu berdoa dan mengheningkan cipta. 

Aksi demikian juga dilakukan oleh The Maczman, Kelompok suporter PM Makassar, yang turut 

mengajak suporter lainnya, seperti Pusamania (Borneo FC), LA Mania (Persela Lamongan) dan 

Aremania (Arema FC) yang ada di Makassar. 

Dalam rangka memperingati 40 hari setelah tragedi itu, Ribuan Aremania melakukan aksi 

turun ke jalan sambil poster dan membawa foto para korban meninggal dunia di Jl. Basuki Rahmat, 

Malang, Jawa Timur, Kamis (10/11/2022). Dalam aksinya, para suporter menuntut pemerintah dan 

aparat penegak hukum untuk menangkap serta mengadili seluruh pelaku yang terlibat dalam kasus 

Tragedi Kajuruhan yang telah memakan korban 135 orang.  

Pertanyaan: 

a. Bagaimana hukum mengekspresikan bela sungkawa dengan menabur bunga, menyalakan lilin 

baik di tempat atau di luar tempat terjadinya musibah sebagaimana deskripsi di atas? 

Jawaban: 

a. Bisa ditarik kesimpulan bahwa tindakan sebagaimana deskripsi adalah bentuk empati atas 

tragedi kanjuruhan juga mengajak kepada seluruh komponen masyarakat agar tidak terulang 

tragedi kemanusiaan yang serupa. Sehingga menabur bunga dan menyalakan lilin dengan 

tujuan di atas hukumnya makruh karena termasuk idho’atul mal li ghorodin shahihin. 

 

Referensi 

1. Hasyiyah Qulyubi Vol. 1 hal. 409 

2. Hasyiyah Al-Bujairami ‘Ala Al-Khatib Vol.2 
hal. 271 

3.  Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj 
Vol. 8 hal  

4. Dll. 

 409الجزء األول صحـ قليوبي ة حاشي .1

 . )وال( يوضع حتت رأسه )خمدة( بكرس امليم أي يكره ذلك ألنه إضاعة مال. وقال يف اتلهذيب: ال بأس به 
حتته قطيفة محراء، فاألصح أنها نزعت قبل  وضع    -صىل اهلل عليه وسلم    -، وما قيل: إنه  )ألنه إضاعة مال( إال لغرض كتسكني حزن فال حترم

 . إهالة الرتاب عليه، وبفرض بقائها فإقرار الصحابة هلا بليان اجلواز. نعم حترم من مال حمجور عليه ولو من الرتكة

 271 الجزء الثاني صحـحاشية البجيرمي على الخطيب   .2

ويف  ونقل عن الشيخ سلطان وغريه أنه جيوز تكفني املرأة ودفنها يف ثيابها املثمنة ولو بما يساوي ألوفا من اذلهب اكلبشت املزركش باذلهب،  
وال حيرم من جهة إضاعة املال ألن حمل احلرمة إذا لم تكن لغرض، وهو هنا إكرام امليت وقد ورد أن املوىت تتباىه بأكفانهم  صيغتها كذلك؛  

ويشرتط أن ال يكون يف الورثة قارص، وأن تتفق الورثة    للحزن؛ ألن املرأة مثال إذا رأت متاع بنتها بعد موتها يشتد حزنها  وأيضا يف هذا تسكني
 ىلع ذلك، وأن ال يكون عليها دين مستغرق ا ـهوفيه أن احليل ال دخل هل يف الكفن. 

  376 الجزء الثامن صحـ نهاية املحتاج إلى شرح املنهاج .3

ذلك بقرب ودله إبراهيم، وملا فيه من اتلفاؤل بالرمحة وتربيد املضجع للميت وحفظ    -صىل اهلل عليه وسلم    -ن يرش القرب بماء( لفعله  )ويندب أ
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قلت: واألوجه اثلاين ملا يف فعل ذلك من    .قال األذريع: والظاهر كراهته بانلجس أو حتريمه  .الرتاب من تناثره، واألوىل أن يكون طهورا باردا
وخرج باملاء ماء الورد فيكره كما يف الروضة  زراء بامليت، ويدل هل ما مر من حرمة ابلول عليه أو ىلع جداره، وال وجه لألول بل هو بعيد،  اإل

الرش به؛ ألن فيه إضاعة مال، وإنما لم حيرم؛ ألنه يفعل لغرض صحيح من إكرام امليت وإقبال الزوار عليه لطيب ريح ابلقعة به فسقط قول  
ويؤيد ما ذكرناه قول السبيك: ال بأس باليسري منه إذا قصد به حضور املالئكة؛ ألنها حتب الراحئة الطيبة،    سنوي، ولو قيل بتحريمه لم يبعد،اإل

 . ويكره أن يطىل باخللوق أيضا
القرب اكلرش ىلع أرضحة بعض األويلاء  وينبيغ أن مثل ذلك الرش ىلع غري القرب مما قصد به إكرام صاحب  )قوهل: يكره كما يف الروضة الرش(  

 . إكراما هلم فال حيرم، وإن لم يكن ىلع القرب

 دار الفكر 437صـ  الجزء السابع وحواش ي الشرواني والعبادي  تحفة املحتاج في شرح املنهاج   .4

ها بأن فيه إضاعة وإيذاء ربما  )وحيل( لكن األوىل الرتك )نرث سكر( وهو رميه مفرقا )وغريه( لكوز ودنانري ودراهم ونازع األذريع يف حل نرث
يف قول  يؤدي للقتل )يف اإلمالك( أي عقد انلاكح وكذا سائر الوالئم اكخلتان )تنبيه( قوهلم األوىل الرتك حيتمل أنه خاص خبصوص انلثار فال ينا

قالة ثم رأيت األم واملخترص رصحا بأن  املتويل وجزم به غري واحد األوىل تقديم حلو حلارضي عقد انلاكح وحيتمل العموم وأن ما ذكره املتويل م
العقد   قبيل  ولو  العرس أي حلصوهل  احللو وأن هذا غري ويلمة  األمالك وهو يقتيض ندب إحضار طعام ال خصوص  الويلمة تشمل ادلعوة ىلع 

مالاك فيه أطباق اللوز والسكر حرض أ  -صىل اهلل عليه وسلم    -وتلك ال يدخل وقتها إال بتمام العقد كما مر )وال يكره يف األصح( خلرب »أنه  
جاذبناه«  فأمسكوا فقال أال تنتهبون فقالوا نهيتنا عن انلهىب فقال إنما نهيتكم عن نهبة العساكر أما العرسان فال خذوا ىلع اسم اهلل فجاذبنا و

هىب لكن بني احلافظ اهليتيم يف  قال ابليهيق إسناده منقطع وابن اجلوزي موضوع وذللك انترص مجع للكراهة وأطالوا للنيه الصحيح عن انل
اثنني فإنه لم جيد من ترمجهما وحينئذ فال وضع فيه وال انقطاع ويف رواية الكبري »سالل   جممعه أن الطرباين رواه يف الكبري بسند رجاهل ثقات إال

أن خطب   بعد  ذلك  فأنرث عليهم« وأن  والسكر  وأمر    -صىل اهلل عليه وسلم    -الفاكهة  األنصاري  ولم  وأنكح  قال  وأنه  رأسه  باتلدفيف ىلع 
 .أنهكم عن نهبة الوالئم أال فانتهبوا 

 367صـ الجزء السابع  نهاية املحتاج إلى شرح املنهاج .5

قيمة؛ ألنه    )قوهل: وحيرم إلقاء املال( أي يف ابلحر ال لغرض، وعليه فما يقع اآلن من ريم اخلزب يف ابلحر لطري املاء والسمك لم حيرم، وإن اكن هل 
   .ك ما لو رماه يلصيد به، وإن لم يكن صيده قربة؛ ألنه غرض صحيح، وإتالف املال تلحصيل الغرض الصحيح جائزقربة، ومثل ذل

 131 رابع صـالجزء ال  تحفة املحتاج في شرح املنهاج وحواش ي الشرواني والعبادي .6

 وواضح حرمة الريم بنفيس كياقوت إن نقص به قيمته حلرمة إضاعة املال.  
 هال جازت هنا؛ ألنها لغرض سم وقد يقال إن ما ذكر مع تيرس حنو احلصاة ال يعد غرضا يف العرف.)قوهل: حلرمة إضاعة املال( 

   187 - 184 ـدليل الفالحين ص .7

ه رشاع سواء اكنت دينية أو دنيوية، واملنع من إضاعته ألن اهلل تعاىل جعله قياما ملصالح  )وإضاعة املال( أي بإنفاقه يف غري وجهه املأذون في 
يفوت حقا    العباد ويف تبذيره تفويت تللك املصالح إما يف املبذر أو يف حق الغري، ويستثىن كرثة اإلنفاق يف وجوه الرب تلحصيل ثواب األخرة ما لم 

: الضابط يف إضاعة املال أن ال يكون لغرض ديين وال دنيوي فإذا انتفيا حرم قطعا وإذا وجدا أحدهما  قال اتليق السبىك يف احلالبيةآخر أهم.  
الفقيه أن يرى فيما ال  الضابط فعىل    وجودا هل حال واكن اإلنفاق الئقا وال معصية فيه جاز قطعا. وبني رتبتني وسائط كثرية ال تدخل حتت 

أحاكم واإلنفاق يف املعصية لك حرام وال نظر ملا حيصل يف مطلوبه من الذلة احلسية وقضاء الشهوة    وأما ما ينترش فقد تعرض تنترش منه رعيه  
ن الزائد غري  انلفسية وأما إنفاقه يف مباحات املالذ فهو موضع اختالف وظاهر قوهل "واذلين إذا أنفقوا لم يرسفوا ولم يقرتوا واكن بني ذلك قواما" أ

 قال: ومن بذل كثريا يف غرض كثري عده العقالء مضيعا خبالف عكسه.  الالئق حلال املنفق إرساف ثم 

 148حـ األذكار للنووي ص  .8

ويه مستحبة، فإنها مشتملة ىلع األمر باملعروف،   واعلم أن اتلعزية يه اتلصبري، وذكر ما يسيل صاحب امليت، وخيفف حزنه، ويهون مصيبته،
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إىل أن -[ وهذا أحسن ما يستدل به يف اتلعزية.  2وانليه عن املنكر ويه داخلة أيضا يف قول اهلل تعاىل: )وتعاونوا ىلع الرب واتلقوى(، ]املائدة:  
حصلت  -قال عزاه  لفظ  فبأي  فيه،  حجر  فال  اتلعزية،  لفظة  أن  وأما  أصحابنا  واستحب  أجرك،  .  اهلل  أعظم  للمسلم:  املسلم  تعزية  يف  يقول 

فر  وأحسن عزاءك، وغفر مليتك، ويف تعزية املسلم بالاكفر: أعظم اهلل أجرك، وأحسن عزاءك. ويف تعزية الاكفر باملسلم: أحسن اهلل عزاءك، وغ 
 . مليتك. ويف الاكفر بالاكفر: أخلف اهلل عليك

 306 الجزء الخامس صحـاملجموع شرح املهذب  .9

للتقريب    )وأما( وقت اتلعزية فقال أصحابنا هو من حني املوت إىل حني ادلفن وبعد ادلفن إىل ثالثة أيام قال الشيخ أبو حممد اجلويين وهذه املدة 
حلزن هذا والغالب سكونه بعد اثلالثة فال جيدد هل ا  ألن املقصود منها تسكني قلب املصابال للتحديد قال أصحابنا وتكره اتلعزية بعد اثلالثة 

 . هو الصحيح املعروف 

 117نيل األوطار الجزء الرابع صحـ   .10

ة الصرب  قوهل "إن يف اهلل عزاء من لك مصيبة" إلخ فيه ديلل ىلع أنه تستحب اتلعزية ألهل امليت بتعزية اخلرض عليه السالم وأصل العزاء يف اللغ
هل تعزية بأي لفظ اكن وحيصل به للمعزي األجر املذكور يف األحاديث  واتلعزية اتلصرب وعزاه صربه فلك ما جيلب للمصاب صربا يقال  احلسن  
وأحسن ما يعزى به ما أخرجه ابلخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد قال "كنا عند انليب صىل اهلل عليه وسلم فأرسلت إيله إحدى  السابقة  

إيلها وأخربها أن هلل ما أخذ وهلل ما أعطى ولك يشء عنده بأجل مسىم  بناته تدعوه وختربه أن صبيا هلا أو ابنا هلا يف املوت فقال للرسول ارجع  
 . فمرها فلتصرب وتلحتسب" احلديث سيأت 

 478 ـص خامس الجزء المرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح  .11

موت باملأت  قوهل: )من عزى( من اتلعزية أي سىل. )مصاباً( أي بأي يشء اكن أعم من فقد الودل وغريه. قال القاري: من عزى مصاباً أي ولو بغري  
، ورزقك  وحيمله ىلع الصرب بوعد األجر أو بادلاعء هل بنحو: أعظم اهلل لك األجر، وأهلمك الصرب   دليه أو بالكتابة إيله بما يهون املصيبة عليه،

 الشكر.

 299 ثامنالجزء النهاية املحتاج إلى شرح املنهاج  .12

) و ( حيرم ) اجلزع برضب الصدر وحنوه ( كشق جيب ونرش شعر وتسويد وجه وإلقاء الرماد ىلع الرأس ورفع الصوت بإفراط يف ابلاك ، وكذا  
قال اإلمام والضابط يف ذلك أن لك فعل يتضمن إظهار جزع    تغيري الزي ولبس غري ما جرت العادة به كما نقله ابن دقيق العيد يف اغية ابليان.

، وهلذا رصح هو حبرمة اإلفراط يف رفع الصوت بابلاكء ، ونقله يف األذاكر عن األصحاب . واألصل    ينايف االنقياد واالستسالم هلل تعاىل فهو حمرم
لية { وخص اخلد بذلك لكونه الغالب فيه ، وإال فرضب  يف ذلك خرب الشيخني } ليس منا من رضب اخلدود وشق اجليوب وداع بدعوى اجلاه

 ذلك.  يف داخل بقية الوجه
Pertanyaan: 

b. Bagaimana hukum memajang foto korban dalam memperingati 40 hari kematiannya?  

Jawaban:  

b. Makruh, jika diduga akan memancing kesedihan keluarga setelah meredanya kesedihan 

mereka.  
 

Referensi 

1. Al-Fatawa Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Vol. 2 
hal.18 

2.  Hasyiyah Al-Bujairami ‘Ala Al-Manhaj 
Vol.1 hal.501 

 18 ثاني صـالجزء ال الفتاوى الفقهية الكبرى  .1

ويكره ترثية امليت كما ذكره    -إىل أن قال-)فأجاب(    وهل أحد قال فيها من العلماء املشهورين؟   )وسئل( أدام اهلل انلفع به ما حكم املرايث
أطل وقد  معها  احتادها  يلزم  ئلال  السابقة  انلدب  صيغة  بغري  أي  حماسنه  عد  بأنها  وفرسوها  املرايث  عن  للنيه  ابلحر  يف  والروياين  قها  املتويل 
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قال مجع متأخرون منهم األذريع يف توسطه   .م الشعر فيه فيكره لك منهما لعموم انليه عن ذلكاجلوهري ىلع عد حماسنه مع ابلاكء وىلع نظ
   منها وأطال يف ذلك ولعله أي ما ذكر من كراهة الرتثية إذا بعثت ىلع انلوح وجتديد احلزن أو ظهر منها تربم أو فعلت مع االجتماع هلا أو أكرث

ذلك أي انلوح وحنوه مما ذكر كما يصنعه الشعراء يف عظماء ادلنيا وينشد يف املحافل عقب    لكن خالف األذريع يف بعض ذلك إن بعثت ىلع
ويؤيده قول ابن عبد السالم بعض املرايث حرام اكنلوح ملا فيه من اتلربم بالقضاء إال إذا ذكر مناقب اعلم    املوت فيه نياحة حمرمة بال شك اه.

 . ظن به بل يه حينئذ بالطاعة واملوعظة أشبه ملا ينشأ عنها من الرب واخلري ورع أو صالح للحث ىلع سلوك طريقته وحسن ال

 )دار الفكر(  501 ـحاشية البجيرمى على املنهج الجزء األول ص .2

 م  )قوهل ال ندب ونوح( لك من انلدب وانلوح صغرية ال كبرية كما قاهل الشيخان ىف باب الشهادات وىف حج هنا أن انلوح واجلزع كبرية ع ش ىلع
أنه عد  اجلاهلية وتقدم  قوهل فيما مر خبالف نىع  انلدبة فال خيالف  به من اإلتيان حبرف  الوجه اذلى مثل    ر )قوهل وهو عد حماسنه( أى ىلع 

رم املحاسن لكن ال ىلع هذا الوجه )قوهل وجزم به ىف املجموع( املعتمد الكم املجموع فابلاكء وحده ال حيرم وعد الشمائل من غري بكاء ال حي
ل مجع  هو نىع اجلاهلية فال حيرم تعداد الشمائل إال إن قارنه ابلاكء ورفع الصوت ح ل وهو املوافق ملا مر من أن نىع اجلاهلية مكروه والشمائو

شمال بكرس الشني وهو ما اتصف به الشخص ا ـهز ى وعبارة رشح م ر وهو كما حاكه املصنف ىف أذاكره وجزم به ىف املجموع عدها مع ابلاكء  
جلمع ومن ثم  واكهفاه واجباله ملا سيأىت ولإلمجاع وىف احلقيقة املحرم انلدب ال ابلاكء ألن اقرتان املحرم جبائز ال يصريه أى اجلائز حراما خالفا  ك

رمة  رد أبو زرعة قول من قال حيرم ابلاكء عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو نرش شعر أو رضب خد فإن ابلاكء جائز مطلقا وهذه األمور حم
 : كقول السيدة فاطمة بنته رىض اهلل تعاىل عنهابالقصائد وال بأس بالرثاء  مطلقا ا ـه 

 ماذا ىلع من شم تربة أمحد # أن ال يشم مدى الزمان غوايلا 
 صبت ىلع مصائب لو أنها # صبت ىلع األيام عدن يلايلا 

 . وال يعذب امليت إال بما أوىص به من ذلك وحمل ذلك ما لم يشتمل ىلع جتديد حزن أو تأسف أو جماوزة حد 
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2. PENGALOKASIAN DAGING KURBAN |2 ALY  

Deskripsi Masalah 

Momentum Hari Raya Idul Adha yang merupakan salah satu hari besar seluruh umat Islam 

di dunia yang menyatukan semua kalangan tanpa memandang status sosial, baik kaya ataupun 

menengah kebawah. Salah satunya ialah perayaan yang terdapat di pesantren. Pada kesempatan 

itu, pesantren-pesantren di Indonesia, seperti Lirboyo menyiapkan fasilitas untuk para santri yang 

berkeinginan menunaikan ibadah kurban. Tujuannya adalah untuk memudahkan mereka yang 

berada di area pesantren. Untuk tata cara dan persyaratannya ialah; 

Pertama, semua santri yang ingin menunaikan kurban harus mendaftarkan diri ke pihak 
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panitia dengan cara mengambil kupon kemudian diisi dengan nama pemilik sekaligus harga 

kambing yang akan di pesan. Untuk harganya pun variatif sesuai dengan kambing yang diinginkan 

mulai dari 2 juta sampai dengan 4 jutaan, dan pembayarannya bisa langsung kepada panitia saat 

mendaftar atau menunggu hewan kurban datang. 

Kedua, saat hewan sudah datang dan dipetakan oleh panitia sesuai dengan harganya, semua 

santri yang telah mendaftar dihimbau untuk memilih dan menandai hewan yang telah dipilih sesuai 

dengan harga yang disepakati di awal pendaftaran. Kemudian setelah hari besar sudah tiba, semua 

santri yang berkurban harus melakukan registrasi ulang sebelum penyembelihan dilaksanakan. 

Untuk penyembelihan, santri fidak perlu menguras tenaga karena panitia sudah menyediakan 

penyembelih penyembelih handal. Santri hanya bertugas mengurus hewan yang sudah disembelih 

seperti memotong dan juga membersihkannya. 

Setelah itu, untuk pembagian atau pengalokasian daging tersebut, panitia lepas tangan 

dalam artian dibagikan sendiri oleh pihak yang berkurban. Namun, kejanggalannya ialah daging 

tersebut tidak dibagikan kepada masing-masing individu orang yang berhak menerima, melainkan 

dibagikan secara umum kepada warga kamar ataupun untuk kamar yang nantinya hanya bisa 

dimanfaatkan untuk masak dan makan bersama atau dikenal dengan istilah mayoran. Akhirnya, 

para penerima tidak bisa menggunakan atau mengalokasikan daging tersebut sesuai dengan apa 

yang dia inginkan melainkan terbatas hanya bisa digunakan untuk dimasak bersama. Dan juga 

penerima pun tidak mengetahui kadar seberapa banyak hak daging yang ia miliki karena 

pembagian yang dilakukan secara umum tidak ditentukan kepada masing-masing individu. 

Pertimbangan 

1. Kadar daging yang diberikan tidak diketahui; 

2. Penerima tidak bisa mengalokasikan daging dengan bebas; 

3. Pembagian daging tidak kepada per individu, melainkan dibagikan untuk kamar, 

pemanfaatannya hanya untuk dimasak dan dimakan bersama. 

Pertanyaan: 

a. Apakah pengalokasian daging kurban sebagaimana deskripsi di atas sudah sesuai dengan 

prosedur syariat? 

b. Apabila tidak sesuai, tindakan apa yang harus dilakukan? 

Jawaban:  

a. Udlhiyah bisa dianggap cukup jika sudah iraqatuddam dan mensedekahkan sebagian daging 

kurban. Oleh karena itu, pengalokasian daging kurban sebagaimana deskripsi sudah sesuai 

prosedur syariat, apabila: 

1. Sebagian warga kamar ada yang berstatus faqir atau miskin; 

2. Daging yang diberikan dalam keadaan mentah; 

3. Daging yang diberikan mencapai qadru aqollu mutamawwal (kadar minimal sesuatu yang 

memilki nilai tukar), bukan daging yang sangat remeh; 

4. Dalam pemanfaatannya tidak dibatasi hanya untuk mayoran. 

Catatan: Jika pembatasan manfaat untuk mayoran hanya sekedar basi-basi dari mudlohhi, 

maka pengalokasian tetap sesuai syariat.  

b. Apabila tidak mencukupi syarat-syarat di atas, maka mudlohhi wajib mengganti daging dengan 

kadar aqollu mutamawwal atau mengikuti pendapat Muqobil Ashoh yang tidak mewajibkan 

sedekah daging qurban.  

 

Referensi 

1. Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj 
Vol. 27 hal.218 

2. Hasyiyah Qulyubi Vol. 4 hal. 255 
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4. Dll. 
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 141  صـ الجزء الثامن  املحتاج نهاية .1

)واألصح وجوب تصدق( أي إعطاء ولو من غري لفظ تملك كما اكدوا أن يطبقوا عليه حيث أطلقوا هنا اتلصدق، وعربوا يف الكفارة بأنه ال بد  
ب ويفرق  مقالة،  أنه  األذريع  الكم  من  أخذا  فالظاهر  وأقرهما،  عليها  هذا  قاسا  أنهما  وغريه  اإلمام  عن  املجموع  يف  وما  اتلمليك،  من  أن فيها 

قصود من اتلضحية جمرد اثلواب فيكيف فيه جمرد اإلعطاء ألنه حيصله ومن الكفارة تدارك اجلناية باإلطعام فأشبه ابلدل وابلديلة تستديع  امل
ك  تمليك ابلدل فوجب ولو ىلع فقري واحد )ببعضها( مما ينطلق عليه االسم فيحرم عليه أكل مجيعه ألن املقصود إرفاق املساكني، وال حيصل ذل

د إراقة ادلم، وال يغين عن ذلك اهلدية وال اجلدل وحنوه من كبد وكرش وكذا ودل، بل هل أكله لكه وإن انفصل قبل ذحبها، نعم يتجه عدم  بمجر
إطالقهم،   به  ويقيد  اتلافه جدا  باليسري  قديدا،االكتفاء  نيئا ال  الواجب  القدر  دفع  إذ ال يسىم حلما،    وجيب  بالشحم  االكتفاء  واألوجه عدم 

بثم االسم ويأخذ  ينطلق عليه  ما  أو أهداه غرم  ولو أكل اجلميع  املأخوذ ببيع وغريه: أي ملسلم كما علم مما مر ويأت  نه  وللفقري اتلرصف يف 
 ق، ويكيف يف اثلواب إراقة ادلم بنية القربةومقابل األصح ال جيب اتلصدشقصا إن أمكن وإال فال، وهل تأخريه عن الوقت ال األكل منه. 

 255 الجزء الرابع صحـحاشيتا قليوبي وعميرة  .2

وغريه،   بابليع  فيه  يلترصفوا  منها  الفقراء  تمليك  وجيوز  تمليكهم(  )ال  منها  األغنياء(  وإطعام  تطوع  أضحية  من  )األكل  للمضيح  أي  )وهل( 
ق بثلث ويأكل ثلثا ويهدي إىل األغنياء ثلثا، وديللها القياس ىلع هدي  )ويأكل ثلثا ويف قول نصفا( ويتصدق بابلايق عليهما ويف قول يتصد

[ أي الشديد الفقر )والقانع واملعرت( أي السائل واملتعرض من غري  28للتطوع الوارد يف قوهل تعاىل }فلكوا منها وأطعموا ابلائس الفقري{ ]احلج:  
من اللحم وال يكيف عند اجلدل ويكيف تمليكه ملسكني واحد، ويكون سؤال، )واألصح وجوب تصدق ببعضها( وهو ما ينطلق عليه االسم  

 . نيئا ال مطبوخا واثلاين جيوز أكل مجيعها وحيصل اثلواب بإراقة ادلم بنية القربة
لو  واألصح وجوب اتلصدق ببعضها وقوهل: )والقانع( من قنع كرضب إذا سأل ال من قنع كعلم ألنه ملن ريض ومضارع لك منها مفتوح العني،  

دق  أقل متمول وجيب كونه نيئا ال قديدا، وال جيوز اتلصدق به ىلع اكفر، ومن تلزمه نفقته كما قاهل شيخنا فراجعه وال تغين اهلدية عن اتلص
 . وإذا لم يتصدق ضمن أقل متمول يشرتي به شقصا

 170 الخامس صحـ الجزء الغرر البهية في شرح البهجة الوردية .3

اتلطوع )أن ملك( أي: أن يملك )الفقريا( املسلم الشامل للمسكني ولو واحدا حرا أو ماكتبا شيئا )من حلمها  )وواجب( ىلع املضيح يف ضحية  
وألن املقصود إرفاق املسكني وال حيصل  [ ؛  28نيئا ولو( جزءا )يسريا( فيحرم عليه أكل مجيعها لقوهل تعاىل }وأطعموا ابلائس الفقري{ ]احلج:  

كه اللحم نيئا يلترصف فيه بما شاء من بيع وغريه كما يف الكفارات فال يكيف جعله طعاما؛ وداعء الفقري إيله؛  ذلك بمجرد إراقة ادلم بل يمل
وال تمليكه غري اللحم من جدل وكرش وكبد وطحال وعظم وحنوها وشبه املطبوخ هنا  ألن حقه يف تملكه ال يف أكله وال تمليكه هل مطبوخا  

 . باخلزب يف الفطرة

 206 حـلجزء السادس صحاشية قليوبي ا .4

فلو أعطاه درهما يلأخذ به رغيفا لم جيز هل رصفه يف إدام    ،تنبيه: مىت حل هل األخذ وأعطاه ألجل صفة معينة لم جيز هل رصف ما أخذه يف غريها 
ترشب به قهوة مثال فيجوز  وهكذا إال إن ظهرت قرينة بأن ذكر الصفة نلحو جتمل ل  ،وال اتلصدق به   ، مثال أو أعطاه رغيفا يلأكله لم جيز بيعه

 رصفه فيما شاء. 

 209تحفة املحتاج في شرح املنهاج الجزء الثامن صـ  .5

يقصد  ) أن  ظاهر ومنه  أي: حيث ال حمذور كما هو  قبوهلا  األب  يلزم  فعليه  لالبن  وقال مجع  لألب  اخلتان ملك  املحمولة عند  اهلدايا  فرع( 
ن اتلقرب لألب وهو حنو قاض فال جيوز هل القبول كما حبثه شارح وهو متجه وحمل اخلالف إذا أطلق املهدي فلم يقصد واحدا منهما وإال فيه مل

تفاقا وجيري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو هل فقط عند اإلطالق، أو قصده وهلم عند قصدهم وهل وهلم عند قصدهما أي ويكون قصده ا
ي  هل انلصف فيما يظهر أخذا مما يأت يف الوصية لزيد الاكتب، والفقراء مثال وقضية ذلك أن ما اعتيد يف بعض انلوايح من وضع طاسة بني يد

يل  الفرح  نظرائه  صاحب  مع  أو  وحده،  ذاك  قصد  فإن  اتلفصيل  ذلك  فيه  جيري  وحنوه  اخلاتن  أو  احلالق  ىلع  تقسم  ثم  دراهم،  فيها  انلاس  ضع 
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أما  املعاونني هل عمل بالقصد وإن أطلق اكن ملاك لصاحب الفرح يعطيه ملن شاء وبهذا يعلم أنه ال نظر هنا للعرف، أما مع قصد خالفه فواضح و
ه ىلع من ذكر من األب واخلادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن الك من هؤالء هو املقصود هو عرف الرشع فيقدم ىلع  مع اإلطالق فألن محل

العرف املخالف هل خبالف ما ليس للرشع فيه عرف فإنه حتكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لويل ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق  
 . ف يف مصاحله رصف هلا وإال فإن اكن عنده قوم اعتيد قصدهم بانلذر للويل رصف هلم فإن اكن ىلع قربه ما حيتاج للرص

  431ـ ص  رابع روضة الطالبين الجزء ال  .6

فائدة(  احلادية عرشة ىف فتاوى الغزاىل أن خادم الصوفية اذلى يرتدد ىف السوق وجيمع هلم شيئا يأكلونه يملكه اخلادم وال يلزمه الرصف إيلهم )
واتلحقيق أنه يملكه اخلادم والصوفية إذا ظهر ملن دفع أن اخلادم يستكدى هل وهلم بل إذا ظهر أنه يستكدى  تاوى الغزاىل فيه نظر  ما نقله عن ف

وىف الكم الشيخ أىب حممد ىف احتياط    هلم خاصة فإنه ال يملكه اخلادم ويدخل ىف ملكهم ويكون وكيال عنهم إذا أذنوا هل ىف ذلك وهو واضح 
ام ىف موقف املأموم واإلمام أن الواحد من أهل العلم إذا استكدى من انلاس يلبىن رباطا أو مدرسة فبىن ىلع ما أخذ صار وقفا ىلع  الصالة باتلم

 ما اكن يأخذ هل وإن لم يتلفظ بالوقف قال وهذا ىلع طريقة ابن رسيج اه 

 394 األول صـ الجزء أسنى املطالب في شرح روض الطالب  .7

فرع خيرج الشخص عن الفقر بالقدرة ىلع كسب حالل الئق بمروءته يقع موقعا من حاجته خبالف ما إذا لم يقدر ىلع كسب حالل كأن ال  
به أو يليق به لكن ال يقع موقعا من حاجته كما مر فإن اشتغل عنه أي عن املكسب بعلم   جيد من يستعمله أو قدر عليه لكن ال يليق 

ه واكن الكسب يمنعه منه ال نوافل العبادات ومالزمة اخللوات يف املدارس وحنوها حلت الزاكة ألن حتصيله فرض كفاية  رشيع يتأىت منه حتصيل
و  فيعطى يلتفرغ تلحصيله خبالف ما إذا لم يمنعه منه أو منعه منه وال يتأىت منه حتصيله أو منعه من نوافل العبادات أو اعتاكفه بمدرسة أ

لو اكتىف إنسان بنفقة من تلزمه نفقته لم يعط    ( فرع )ن ألرباب ابليوت اذلين لم جتري اعدتهم بالكسب أخذا منه الزاكة  حنوها وأفىت الغزايل بأ
م إن اكن من أهلها من سهم الفقراء واملساكني لغناء حينئذ اكملكتسب لك يوم قدر كفايته خبالف املكيف بنفقة متربع وهل األخذ من بايق السها

 . ممن تلزمه نفقته لكن ال يعطيه قريبه اذلي تلزمه نفقته وهو فقري بدونها من سهم املؤلفة ألنه يسقط انلفقة عن نفسه حىت جيوز هل األخذ
 

3. GOOGLE ADSENSE DENGAN IKLAN RANDOM | Panitia  

Deskripsi Masalah 

Adsense adalah program kerja sama periklanan melalui media internet yang 

diselenggarakan oleh google. Adsense juga diterapkan pada konten di google yang berbasis video, 

yakni youtube. Setelah membuat channel, seseorang dapat membuka fitur monetisasi. Tindakan ini 

akan memandu melalu proses penautan channel youtube ke akun adsense agar dapat memonetisasi 

konten video yang diupload. 

Setelah menghubungkan channel YouTube ke akun AdSense, seorang konten creator dapat 

memilih video mana yang akan dimonetisasi dan jenis iklan apa yang ditampilkan kepada penonton 

video. Cukup buka Pengelola Video, centang video yang ingin dimonetisasi, lalu pilih setelan 

iklan video tersebut. 

Setelan iklan berfungsi, untuk menyeleksi dan memastikan iklan tersebut berkualitas tinggi 

serta relevan dengan konten atau audiens konten video, bahkan saat dilihat dari smartphone dan 

tablet. 

Sehingga konten creator masih memegang kendali atas kesepakatan adsense iklan, ia juga 

berhak untuk memblokir iklan yang tidak disukai, untuk menyesuaikan tempat iklan ditampilkan 

dan memilih jenis iklan yang paling sesuai dengan situsnya. 

Namun, sebagian besar konten kreator sengaja tidak menggunakan fitur setelan iklan untuk 

memfilter iklan yang akan di tampilkann pada videonya. Menurutnya, iklan yang seharusnya di 

blokir, seperti iklan yang mengandung keharaman, tidak ditampilkan secara khusus dalam jenis 

kategori-kategori iklan yang akan diblokir, sehingga mereka memilih untuk satu persatu iklan 
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keharaman secara manual, jika ditemukan muncul pada konten videonya.  

Pertanyaan: 

a. Bagaimana hukum menyalakan google adsense tanpa memfilter iklan sebagaimana deskripsi di 

atas? 

Jawaban: 

a. Mauquf. 

 

Jalsah Tsalitsah 
 

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR 

1. Agus H. Adibussholeh Anwar 

2. K. Fauzi Hamzah  

3. K. Sunandi Zubaidi 

4. K. M. Thohari Muslim 

5. Agus HM. Aris Alwan 

6. K. Anang Muhsin 

1. K. Fathul Qodir 

2. Ust. M. Masruhan 

3. Ust. Syibromalisi 

4. Ust. Adhim Fadlan 

5. Ust. Amin Taqiyuddin 

6. Ust. Ainul Yaqin Asy’ari 

7. Ust. Vaurak Tsabat 

K. Rofiq Ajhuri 

NOTULEN 
Bpk. M. Shidqi Wafa 

Bpk. Muhammad Mundzir 
Bpk. M. Arif Malika 

 

Memutuskan 
 

4. RENOVASI MASJID DENGAN TUJUAN AGAR MEGAH | Mutakhorrijin 2010  

Deskripsi Masalah 

Sebuah masjid yang terletak di kampung kecil, dulunya merupakan wakaf dari seorang 

warga yang telah meninggal. Seiring berjalannya waktu, kampung kecil itu menjadi pusat kota yang 

ramai dan banyak dikunjungi orang dari berbagai penjuru kota.  

Pak samsul, ketua takmir masjid tersebut merenovasi masjid menjadi lebih bagus lagi. 

Menurutnya, renovasi harus dilakukan agar masjid menjadi tampak lebih bagus dan lebih layak 

menjadi masjid agung yang berada di tengah-tengah pusat kota, selain itu juga menjadi cerminan 

wibawa agama islam yang besar di mata penganut agama lainnya. Usulan itupun disetujui oleh 

pengurus masjid yang lain, ustadz-ustadz dan masyarakat setempat. 

Renovasi dilakukan dengan merobohkan bangunan masjid lama yang pondasinya sudah 

didak layak, karena yang diinginkan oleh panitia adalah masjid dengan lantai dua, lalu membuat 

pondasi baru yang lebih kuat. Bagian-bagia masjid lama yang masih layak pakai, seperti remukan 

tembok, genting, kayu penyanga pintu dan lain-lain, masih diikut sertakan dalam pembangun 

masjid baru meskipun hanya sebagai pengisi ruang kosong di antara balok pondasi.  

Sedangkan bagian-bagian yang sudah tidak mungkin terpakai, seperti potongan kayu kecil, 

paku dan triplek penutup yang sudah rusak akan dibuang begitu saja.  

Pertanyaan: 

a. Bagaimana hukum merenovasi masjid dengan praktek dan pertimbangan di atas? 

Jawaban:  

a. Tidak diperbolehkan karena pertimbangan-pertimbangan di atas belum mencapai taraf 

maslahat atau hajat yang memperbolehkan renovasi masjid. 
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 دار الفكر 64 ـ بغية املسترشدين ص .1

و حاجة كخوف سقوط جدار  أاشرتى بيتا ووقفه مسجدا صح وأعطى حكمه وحرم عليه وىلع غريه هدمه وتوسيعه إال لرضورة  )مسئلة ي(  
وهل ان يدخل غريها معها    ودفع حر وبرد وضيق ىلع حنو املصلني فيجوز حينئذ برشط أن يبنيه ىف تلك االرض املوقوفة وان يعم مجيعها بابلناء

وللزيادة املذكورة حكم الوقف إن بنيت ىف ارض موقوفة مسجدا او وقفت كذلك وإال فال وان تكون املعاد صورة مسجد بان يطلق عليه  
را او جعل حمرابا  اسمه ال حنو رباط إذ يمتنع تغيري الوقف بما يغريه باللكية عن اسمه اذلى اكن عليه حال الوقف خبالف ما يغريه وان قدم مؤخ 

ه نعم  صحنا او رحبة وعكسه وان يأذن اإلمام أو نائبه إن اكنت الزيادة فتح باب او هدم حائط خبالف حنو اتلحويط خارجه والزيادة املتصلة بباب
ض مسجدا برشط  ال جيوز فعل حنو حوض فيه مما يغري هيئة املسجد إال ان رشطه الواقف ىف صلب الوقف متصال به اكن يقول وقفت هذه األر

د  ان يفعل فيها حوض للماء مثال او اطردت اعدة موجودة ىف زمن الواقف ملا بها بفعل حنو احلوض وإذا امتنع فعله دفن وادخل حمله ىف املسج
 وجوبا. 

 491شرح الياقوت النفيس صـ  .2

إال إذا اكن استعماهلا يف نفس الوقف كجعلها ورفا  والشافعية قالوا بعدم جواز استبدال يشء من أثاث وأبواب الوقف ما دامت صاحلة لالستعمال 
بها سقف املزنل( للسقف فيجوز تغيريها   اليت يغطى  قال-)االعواد واالخشاب  أن  يقول    -إىل  القديمة جبديدة  الوقف  أبواب  كذلك استبدال 

تعمال حيرم الواقف من ثوابها وهذا يضيق ىلع  الفقهاء ال جيوز ألن إخراج أبواب املساجد وقلعها ووضع أبواب أخرى بدهلا ما دامت صاحلة لالس 
فلو أردنا أن نضع فيه أبوابا أخرى أمنت وأصلب وأقوى وأمجل فلماذ املنع؟ حىت لو أردنا نقل األبواب القديمة إىل وقف  جتديد الوقف وإصالحه.  

ن عبد اهلل السقاف عندما جدد بناية مسجد  . ولكن السيد علوي بآخر كمسجد إىل مسجد قالوا بعدم اجلواز ألنها موقوفة ىلع هذا املسجد
فقيه كبري    -أي: السيد علوي    -مثل مسجد العيدروس, وهو    ى االمام طه بن عمر السقاف بسيؤون نقل بعض أبوابه القديمة اىل مساجد أخر

 والبد أنه وجد ديلال ىلع جواز ذالك. 

 بن عبد هللا بن حسين الصافي السقاف  للسيد الفقيه علوي  14 - 13 ـالنص الوارد في حكم تجديد املساجد ص  .3

أن القائلني من الفقهاء جبواز ذلك كثريون راعية ملصالح املساجد    إعلمابلاب اثلالث يف ذكر أقوال العلماء يف نقض بناء املسجد والزيادة فيه.  
للهدم  وترغيبا يف عمارتها إال أن منهم من أطلق اجلواز ومنهم من قيده باحلاجة والرضورة واملصلحة أو إذن اإلمام أم من يقوم مقامه بالنسبة  

. وأما القائلون باملنع فهم أقل بكثري من القائلني  ا ستعرفه يف ابلاب الرابعباللكية ومنهم من أجاز اهلدم اليلك ومنهم من لم جيز إال اجلزيئ كم
بقدر   اجلدار  أو حر وقيد بعضهم فتح ابلاب يف  أو برد  بنحو ضيق  بل منهم من قيده بعدم احلاجة وفرسه  املنع  فلم يطلقوا  باجلواز ومع ذلك 

تيم( فقد استظهر يف فتاويه رأي القائلني جبواز تغيري الوقف للمصلحة حيث  احلاجة فقط. ومن القائلني باجلواز العالمة )أمحد بن حجر اهلي 
نقل    بيق اإلسم ونقل مثله عن اخلادم وابن الرفعة والقفال. ومنهم اإلمام إبن عجيل واإلمام أبو شكيل فقد أطلقا اجلواز ولم يقيداه بيشء بل

اج وقد وسع كثريا ولم يشرتط إال عدم زوال اسم املسجد. ومنهم بعض رشاح  اهلل بلح   بعضهم عنهما عدم اتلقييد. ومنهم الشيخ أمحد بن عبد
اهلل    ومنهم الفقيه عبداهلل بن حممد باقشري يف القالئد فقد ارتضاه بغري قيد.    الوسيط وقيده بوجود احلاجة وان يراه اإلمام. ومنهم العالمة عبد

. ومنهم األشخر وادلوايل ورشط إذن انلاظر فإن  إذا أراد أن يبنيه بأقوى وأمنت منه  بن عمر باخمرمة فقد جزم يف فتاويه باجلواز واستحسنه فيما
ذو من  اكن  إن  ذلك  أراد  ملن  فيجوز  يوجد  الرشيف    ي لم  ادلين  عماد  من  للمصلحة  باللكية  الوقف  تغيري  جواز  ونقل  ورآه مصلحة.  العدالة 

وان القايض تاج ادلين وودله صدر ادلين عمال به وان املقديس يقول بذلك  العبايس وإن لم ينص عليه الواقف وذكر إبن دقيق العيد ارتضاه  
 وبأكرث منه. ومنهم إبن الصالح وموىس بن الزين الرداد واألذريع. 
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ك يف أواخر عرص الصحابة وسكت كثري من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من  »وأول من زخرف املساجد الويلد بن عبد امللك بن مروان وذل
ذلك بعضهم وهو قول أيب حنيفة إذا وقع ذلك ىلع سبيل اتلعظيم للمساجد ولم يقع الرصف ىلع ذلك من بيت املال وقال بن    الفتنة ورخص يف« 

نا هلا عن االستهانة وتعقب بأن املنع إن اكن للحث ىلع اتباع السلف  املنري ملا شيد انلاس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن يصنع ذلك باملساجد صو
 اهلل  يف ترك الرفاهية فهو كما قال وإن اكن خلشية شغل بال املصيل بالزخرفة فال بلقاء العلة ويف حديث أنس علم من أعالم انلبوة إلخباره صىل

 . لعليه وسلم بما سيقع فوقع كما قا 

 616  قالئد الخرائد الجزء االول صـ .5

أقول: كذا لغريه الزيادة فيه من    نكري  و نائبه نقض املسجد وتوسعته فله ذلك كما يف احلرمني بغريأراد االمام  أبو شكيل يف فتاويه اذا  أال  ق
لكن ال يدخل مع األول فيما وقف عليه قبل. قال الروياين: ومن عمره بآتله ولم يقفها فعارية، هل الرجوع فيها   ،خارجه وإن لم يأذن هل بال شك

بوضعها، قال ابلغوي: ومن أذن هل يف رضب لنب للمسجد  مىت شاء. وينبيغ تقييده بما إذا قصد ذلك كما سبق عن املاوردي أن ملكه فيها يزول  
 . من أرضه فبين به صار مسجدا، فال يرجع فيه، فإن رصح بأنه اعرية بطلت

 264 ـالفتاوي الكبرى للعالمة أحمد بن حجر الهيتمي الجزء الثالث ص .6

ن أبىح وقال بعض رشاح الوسيط جيوز برشط  وسئل عن نقض املسجد وتوسعته هل جيوز فاجاب بقوهل: جوزه ابن عجيل ايلمىن ومنعه األص 
 يله ويراه اإلمام أو من يقوم مقامه فقد فعل ىف مسجد مكة واملدينة مرارا ىف زمن العلماء واملجتهدين ولم ينكر ىلع ذلك أحد اه إتدعو احلاجة 

 


