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1. Toleransi  

 

Deskripsi Masalah  

DutaIslam.com kamis 03 Oktober 2019. Dalam berita salah satu adegan dalam film 

the santri yang menuai kontroversi adalah adegan membawa tumpeng digereja yang 

diberikan pada Pastor. Kini tidak hanya di dalam film, beberapa anggota Banser benar benar 

melakukannya. Mereka membawa 9 tumpeng untuk umat gereja katolik Paroki Theresia 

Lisieux Majena Cilacap yang merayakan HUT ke -9. Di sisi lain, di suatu daerah ada 

seorang Tokoh Non Muslim yang diundang untuk orasi Ilmiyah didalam Masjid. 

  

Pertanyaan 

1. Bagaimana hukumnya seorang muslim masuk gereja? 

 

Jawaban 

Boleh, dengan catatan: 

• Ada izin  

• Tidak menimbulkan kerugian atau mafsadah pada umat Islam 

• Tidak ada shuroh haram yang dimulyakan 

 (278/ ص  40)ج  -حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 
 َيُكْن ِفيَها ُصوَرٌة ُمَعظََّمٌة َوَلا َيُجوُز ُدُخوُل َكَناِئِسِهْم اْلُمْسَتَحقَِّة اْلِإْبَقاَء إلَّا ِبِإْذِنِهْم َما َلْم 

ِباْلِإْذِن ، َذِلَك اْلَجَواُز  ُخوُل َكَناِئِس َأْهِل الذِّمَِّة إلَّا ِبِإْذِنِهْم ، َوُمْقَتَضى) َقْوُلُه : َوَلا َيُجوُز إَلْخ ( ِعَباَرُة اْلُمْغِني َفاِئَدٌة َقاَل الشَّْيُخ ِعزُّ الدِّيِن َوَلا َيُجوُز ِلْلُمْسِلِم ُد
َذا َكاَنْت ِممَّا ُيَقرُّوَن َعَلْيَها ، َوِإلَّا َجاَز ُدُخوُلَها ِبَغْيِر إْذِنِهْم ؛ َوُهَو َمْحُموٌل َعَلى َما إَذا َلْم َتُكْن ِفيَها ُصوَرٌة ، َفِإْن َكاَنْت ، َوِهَي َلا َتْنَفكُّ َعْن َذِلَك َحُرَم َهَذا إ

 اَلِة ، َوَغاِلُب َكَناِئِسِهْم اْلآَن ِبَهِذِه الصَِّفِة ا هـ .ِلَأنََّها َواِجَبُة اْلِإَز
 

 ٣٩٨املواهب املدنية هبامش الترمسي اجلزء الثاين صــ 
العباب إن دخلها رح )قوله الكنيسة( قال يف التحفة بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود انتهى قال يف ش

ل حيرم دخوهلا إن بإذهنم وإال حرمت صالته فيها ألن هلم منعنا من دخوهلا إن كانوا يقرون عليها وإال فال قال ابن العماد ككنائس مصر ويف إطالقه نظر قا
ر غري مرفوعة معظمة أو صور منصوبة بغري كان فيها تصاوير وال يقدر على إزالتها انتهى وصرح غريه حبل دخوهلا وإن كان فيها صور وميكن محله على صو

هى كالم حمل اجللوس قال وشرط احلل أيضا أن ال حتصل مفسدة من تكثري سوادهم وإظهار شعارهم وإيهام صحة عبادهتم وتعظيم متعبداهتم وهو ظاهر انت
 م لنا منه وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى.شرح العباب حبروفه وذكر حنوه يف اإلمداد خمتصرا ويف النهاية ميتنع علينا دخوهلا عند منعه

 
 صـــ  ٢النجم الوهاج يف شرح املنهاج ج 

الشياطني. ونقله ابن املنذر عن ابن عمر وابن عباس ومالك. وكذلك حكم البيعة ومجيع أمكنة الكفر واملكس واخلمر  مأوى ألهنا قال: )والكنيسة(؛٢٤٤
 كراهة يف ذلك؛ إذ مل يثبت فيه هني خمصوص. و )الكنيسة( بفتح الكاف: متعبد النصارى، و )البيعة( بكسر الباء: لليهود.واحلانة. واختار ابن املنذر عدم ال

 
 (128/ ص  12)ج  -املوسوعة الفقهية الكويتية 

ِِْساَلِميَِّة : ِِ  الصَُّوُر ِفي اْلَكَناِئِس َواْلَمَعاِبِد َغْيِر اإْل
ِِْساَلِم ِبالصُّْلِح اَل ُيَتَعرَُّض ِلَما ِفيَها ِمَن الصَُّوِر َما َداَمْت ِفي الدَّاِخل اْلَكَناِئُس َواْلَمَعاِبُد - 69 ِِ .َواَل َيْمَنُع َذِلَك ِمْن ُدُخول اْلُمْسِلِم  الَِّتي ُأِقرَّْت ِفي ِباَلِد اإْل

َرِضَي اللَُّه   َعِليًّا َرِضَي اللَُّه َعْنُه َدَخل اْلَكِنيَسَة ِباْلُمْسِلِمنَي ، َوَأَخَذ َيَتَفرَُّج َعَلى الصَُّوِر . َوَأنَّ ُعَمَراْلَكِنيَسَة ِعْنَد اْلُجْمُهوِر . َوَتَقدََّم َما َنَقَلُه َصاِحُب اْلُمْغِني َأنَّ
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ارَُّة .َوِلَذا َقال اْلَحَناِبَلُة : ِلْلُمْسِلِم ُدُخول اْلَكِنيَسِة َواْلِبَيَعِة ، َوالصَّاَلُة ِفيِهَما ِمْن َعْنُه َأَخَذ َعَلى َأْهل الذِّمَِّة َأْن ُيَوسُِّعوا َأْبَواَب َكَناِئِسِهْم ، ِلَيْدُخَلَها اْلُمْسِلُموَن َواْلَم
َِنََّها َمْأَوى الشََّياِطنِي .َوَقال َأْكَثُر الشَّاِفِعيَِّة : َيْحُرُم ُه ُدُخوُلَها أِلَغْيِر َكَراَهٍة َعَلى الصَِّحيِح ِمَن اْلَمْذَهِب .َوِفي َقْوٍل آَخَر ِلْلَحَناِبَلِة ، َوُهَو َقْول اْلَحَنِفيَِّة : ُيْكَر

 (1َعَلى اْلُمْسِلِم َأْن َيْدُخل اْلَكِنيَسَة الَِّتي ِفيَها ُصَوٌر ُمَعلََّقٌة . )
 

 (245/ ص  20)ج  -املوسوعة الفقهية الكويتية 
 ُدُخول اْلُمْسِلِم اْلَكِنيَسَة َواْلِبيَعَة :

َِنَُّه َمْجَمُع الشََّياِطنِي ، اَل مِ َي - 12 ْن َحْيُث ِإنَُّه َلْيَس َلُه َحقُّ الدُُّخول . َوَذَهَب َبْعُض الشَّاِفِعيَِّة ِفي َرى اْلَحَنِفيَُّة َأنَُّه ُيْكَرُه ِلْلُمْسِلِم ُدُخول اْلِبيَعِة َواْلَكِنيَسِة ، أِل
ِإْذِنِهْم . َوَذَهَب اْلَحَناِبَلُة ِإَلى َأنَّ ِلْلُمْسِلِم ُدُخوُلَها ِإالَّ ِبِإْذِنِهْم ، َوَذَهَب اْلَبْعُض اآْلَخُر ِفي َرْأٍي آَخَر ِإَلى َأنَُّه اَل َيْحُرُم ُدُخوُلَها ِبَغْيِر َرْأٍي ِإَلى َأنَُّه اَل َيُجوُز ِلْلُمْسِلِم 

ِب : َعْن َأْحَمَد ُيْكَرُه ِإْن َكاَن َثمَّ ُصوَرٌة ، َوِقيل ُمْطَلًقا ، َذَكَر َذِلَك ِفي الرَِّعاَيِة ، َوَقال ِفي اْلُمْسَتْوِعُدُخول ِبيَعٍة َوَكِنيَسٍة َوَنْحِوِهَما َوالصَّاَلَة ِفي َذِلَك ، َو
 َوَتِصحُّ َصاَلُة اْلَفْرِض ِفي اْلَكَناِئِس َواْلِبَيِع َمَع اْلَكَراَهِة ، 

 ، َوَحَكى ِفي اْلَكَراَهِة ِرَواَيَتْيِن َيِع َواْلَكَناِئِس الَِّتي اَل ُصَوَر ِفيَها ، َوالصَّاَلِة ِفيَها . َوَقال اْبُن َعِقيٍل : ُيْكَرُه َكالَِّتي ِفيَها ُصَورٌ َوَقال اْبُن َتِميٍم . اَل َبْأَس ِبُدُخول اْلِب
ِلَك َعِن اْبِن ُعَمَر َوَأِبي ُموَسى َوَحَكاُه َعْن َجَماَعٍة ، َوَكِرَه اْبُن َعبَّاٍس َوَماِلٌك الصَّاَلَة ِفي . َوَقال ِفي الشَّْرِح . اَل َبْأَس ِبالصَّاَلِة ِفي اْلَكِنيَسِة النَِّظيَفِة ُرِوَي َذ

َِنَُّه َكالتَّْعِظيِم َوالتَّْبِجيل َلَه َِْجل الصَُّوِر ، َوَقال اْبُن َعِقيٍل : ُتْكَرُه الصَّاَلُة ِفيَها أِل  ( .1َِنَُّه َيُضرُّ ِبِهْم )ا ، َوِقيل : أِلاْلَكَناِئِس أِل
َلى اْلُمْشِرِكنَي ِفي َكَناِئِسِهْم َيْوَم ِعيِدِهْم ، َفِإنَّ السَّْخَطَة َتْنِزل َوُيْكَرُه ُدُخول َكَناِئِسِهْم َيْوَم َنْيُروِزِهْم َوَمْهَرَجاِنِهْم . َقال ُعَمُر َرِضَي اللَُّه َعْنُه : اَل َتْدُخُلوا َع

 (2َعَلْيِهْم )
 
 (313/ ص  19)ج  -بحر الرائق ال

  َلا ِمْن َحْيُث إنَُّه َلْيَس َلُه َحقُّ الدُُّخوِل َوالظَّاِهُر َأنََّها َتْحِرمِييٌَّة ؛ ِلَأنََّهاُيْكَرُه ِلْلُمْسِلِم الدُُّخوُل ِفي اْلِبيَعِة َواْلَكِنيَسِة ، َوِإنََّما ُيْكَرُه ِمْن َحْيُث إنَُّه َمْجَمُع الشََّياِطنِي
 اْلُمَراَدُة ِعْنَد إْطَلاِقِهمْ 
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2. Apakah sikap Banser pada diskripsi diatas dibenarkan oleh Syara’? 

 

Jawaban 

Dapat dibenarkan, dengan catatan: hanya sebatas pergaulan dunia, tidak sampai 

membenarkan ajaran mereka. 

 

 (168/ ص  4)ج  -تفسري الرازي 
ذلك كان مصوبًا  واعلم أن كون املؤمن مواليًا للكافر حيتمل ثالثة أوجه أحدها : أن يكون راضيًا بكفره ويتواله ألجله ، وهذا ممنوع منه ألن كل من فعل

 ين ، وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر ، فيستحيل أن يبقى مؤمنًا مع كونه هبذه الصفة .له يف ذلك الد
اآلية ، ألنه تعاىل قال : } يا  فإن قيل : أليس أنه تعاىل قال : } َوَمن َيْفَعْل ذلك َفَلْيَس ِمَن اهلل ِفي َشْىء { وهذا ال يوجب الكفر فال يكون داخاًل حتت هذه

 نه .وا { فال بد وأن يكون خطابًا يف شيء يبقى املؤمن معه مؤمنًا وثانيها : املعاشرة اجلميلة يف الدنيا حبسب الظاهر ، وذلك غري ممنوع مأيها الذين آمن
ب القرابة ، أو بسبب بوالقسم الثالث : وهو كاملتوسط بني القسمني األولني هو أن مواالة الكفار مبعىن الركون إليهم واملعونة ، واملظاهرة ، والنصرة إما بس

ا بدينه ، وذلك خيرجه عن احملبة مع اعتقاد أن دينه باطل فهذا ال يوجب الكفر إال أنه منهي عنه ، ألن املواالة هبذا املعىن قد جتره إىل استحسان طريقته والرض
 ْىء { .اإلسالم فال جرم هدد اهلل تعاىل فيه فقال : } َوَمن َيْفَعْل ذلك َفَلْيَس ِمَن اهلل ِفي َش

 
 (240/ ص  6)ج  -اجملموع شرح املهذب 

سي } فرع { يستحب أن خيص بصدقته الصلحاء وأهل اخلري وأهل املروءات واحلاجات فلو تصدق على فاسق أو على كافر من يهودى أو نصراين أو جمو
 جاز وكان فيه اجر يف اجلملة

 
 (392/ ص  3)ج  -احلاوي يف فقه الشافعي 

اَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َوَيِتيًما َوَأِسرًيا ] اْلِإْنَساِن : [ َواْلَأِسرُي َلا َتَصدََّق َعَلى َكاِفٍر ِمْن َيُهوِديٍّ َأْو َنْصَراِنيٍّ ، َأْو َمُجوِسيٍّ َجاَز ِلَقْوِلِه َتَعاَلى : َوُيْطِعُموَن الطََّعَفِإْن 
 ُه َتَعاَلى ُمْطِعَمُه َفَدلَّ َعَلى اْسِتْحَباِب الصََّدَقِة َعَلْيِه،َيُكوُن ِإلَّا َكاِفًرا ، َوَقْد َمَدَح اللَّ
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3. Bagaimana hukumnya mengundang non Muslim masuk masjid untuk ceramah? 

 

Jawaban 

Boleh, dengan syarat  

• Hanya sebatas pergaulan dunia. 

• Isi ceramahnya tidak menyebut keburukan orang Islam. 

 

 (168/ ص  4)ج  -تفسري الرازي 
ذلك كان مصوبًا  واعلم أن كون املؤمن مواليًا للكافر حيتمل ثالثة أوجه أحدها : أن يكون راضيًا بكفره ويتواله ألجله ، وهذا ممنوع منه ألن كل من فعل

 أن يبقى مؤمنًا مع كونه هبذه الصفة . له يف ذلك الدين ، وتصويب الكفر كفر والرضا بالكفر كفر ، فيستحيل
اآلية ، ألنه تعاىل قال : } يا  فإن قيل : أليس أنه تعاىل قال : } َوَمن َيْفَعْل ذلك َفَلْيَس ِمَن اهلل ِفي َشْىء { وهذا ال يوجب الكفر فال يكون داخاًل حتت هذه

 ه مؤمنًا وثانيها : املعاشرة اجلميلة يف الدنيا حبسب الظاهر ، وذلك غري ممنوع منه .أيها الذين آمنوا { فال بد وأن يكون خطابًا يف شيء يبقى املؤمن مع
بب القرابة ، أو بسبب والقسم الثالث : وهو كاملتوسط بني القسمني األولني هو أن مواالة الكفار مبعىن الركون إليهم واملعونة ، واملظاهرة ، والنصرة إما بس

فهذا ال يوجب الكفر إال أنه منهي عنه ، ألن املواالة هبذا املعىن قد جتره إىل استحسان طريقته والرضا بدينه ، وذلك خيرجه عن  احملبة مع اعتقاد أن دينه باطل
 اإلسالم فال جرم هدد اهلل تعاىل فيه فقال : } َوَمن َيْفَعْل ذلك َفَلْيَس ِمَن اهلل ِفي َشْىء { .

 

 (168/ ص  2)ج  -حواشي الشرواين والعبادي 
كره كما يعلم مما  خامتة: يف أحكام املسجد حيرم متكني الصبيان غري املميزين واجملانني والبهائم واحليض وحنوهن والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم وإال

فر يف عهده عدم الدخول كما سيأيت يف الشهادات وكذا حيرم دخول الكافر له إال بإذن مسلم، قال اجلويين: مكلف، قال االذرعي: ومل يشترط على الكا
االذن له صرح به املاوردي وغريه وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا النه ال يعتقد حرمة ذلك ويستحب 

و الظاهر بل قال الزركشي: ينبغي حترميه فيه لسماع قرآن وحنوه كفقه وحديث رجاء إسالمه ال الكل ونوم فيه فال يستحب االذن له بل يستحب عدمه وه
 والكالم يف غري املسجد احلرام الن يف دخول حرم مكة تفصيال يأيت يف اجلزية إن شاء اهلل تعاىل 

 
 (104/ ص  14)ج  -حاشية اجلمل 

َهُروُه ِلُث َثَلاَثٍة َواْعِتَقاَدُهْم ِفي ُعَزْيٍر َواْلَمِسيِح َوِإْظَهاِر َخْمٍر َوِخْنِزيٍر َوَناُقوٍس َوِعيٍد ِبِخَلاِف َما َأْظَوَلِزَمَنا َمْنُعُهْم إْظَهاَر ُمْنَكٍر َبْيَنَنا َكِإْسَماِعِهْم إيَّاَنا َقْوَلُهْم اللَُّه َثا
ُمَحرَِّم إلَّا إَذا َكاَن ُمْجَمًعا َعَلْيِه ِبِخَلاِف ُلْبِس اْلَحِريِر َمَثًلا َفَلا ُيْمَنُع اْلَكاِفُر ِمْن َبْيَنُهْم َكَأْن اْنَفَرُدوا ِبَقْرَيٍة .ا هـ َوَتْمِثيُلُهْم ِبَما ُذِكَر َيْقَتِضي َأنَّا َلا َنْمَنُعُهْم إْظَهاَر اْل

 إْظَهاِر ُلْبِسِه ا هـ .ح ل .
 

 (311/ ص  40)ج  -حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 
 ( َصلَّى اللَُّه اَثٍة ) َو ( ُيْمَنُع ِمْن ) َقْوِلِهْم ( اْلَقِبيَح ، َوَيِصحُّ َنْصُبُه َعْطًفا َعَلى ِشْرًكا ) ِفي ُعَزْيٍر ، َواْلَمِسيحِ َوُيْمَنُع ) ِمْن إْسَماِعِه اْلُمْسِلِمنَي ِشْرًكا ( َكَثاِلِث َثَل

اُر  َتَعاَلى ) َوِمْن ( اْبِتَذاِل ُمْسِلٍم ِفي ِمْهَنٍة ِبُأْجَرٍة َأْو َلا ، َوِإْرَساِل َنْحِو الضََّفاِئِر ؛ ِلَأنَُّه ِشَعَعَلى َنِبيَِّنا ، َوَعَلْيِهَما ، َوَسلََّم َأنَُّهَما اْبَنا اللَِّه ، َواْلُقْرآِن َأنَُّه َلْيَس ِمْن اللَّهِ 
ُب ِبِه النََّصاَرى ِلَأْوَقاِت الصََّلاِة ) َوِعيٍد ( ، َوَنْحِو َلْطٍم ، َوَنْوٍح ِراْلَأْشَراِف َغاِلًبا ، َوِمْن ) إْظَهاِر ( ُمْنَكٍر َبْيَنَنا ) َنْحِو َخْمٍر ، َوِخْنِزيٍر ، َوَناُقوٍس ( ، َوُهَو َما َيْض

 ْفِر َفِإْن اْنَتَفى اْلِإْظَهاُر َفَلا َمْنَع، َوِقَراَءِة َنْحِو َتْوَراٍة ، َوِإْنِجيٍل ، َوَلْو ِبَكَناِئِسِهْم ؛ ِلَأنَّ ِفي َذِلَك َمَفاِسَد َكِإْظَهاِر ِشَعاِر اْلُك
 ) َقْوُلُه : َوَمرَّ َضاِبُط اْلِإْظَهاِر إَلْخ ( َوُهَو َأْن ُيْمِكَن اِلاطَِّلاُع َعَلْيِه ِبَلا َتَجسٍُّس ا هـ .

 
 (561/ ص  2)ج  -فتح الباري ـ البن رجب 

جحها طائفة من أصحابنا . قال وقد اختلف أهل العلم منهم يف دخول الكافر املسجد ، وهو قول أيب حنيفة والشافعي ، وحكي رواية عن أمحد ، ر
ن فيه إال أصحاب الشافعي : وليس له أن يدخل املسجد إال بأذن املسلم . ووافقهم طائفة من أصحابنا على ذلك .وقال بعضهم : ال جيوز للمسلم أن يأذ

احة فال .ومن أصحابنا : من أطلق اجلواز ، ومل ملصلحة من مساع قرآن ، أو رجاء إسالم ، أو إصالح شيء وحنو ذلك ، فأما جملرد األكل واللبث واالستر
 يقيده بإذن املسلم .

عند الشافعي  وهذا كله يف مساجد احلل ، فأما املسجد احلرام فال جيوز للمسلمني اإلذن يف دخوله للكافر ، بل ال ميكن الكافر من دخول احلرم بالكلية
[ ، وكان النيب ) أمر  28اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفال َيْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِهْم َهَذا ) ] التوبة :  وأمحد وأصحاهبما .واستدلوا بقول اهلل تعاىل : ) ِإنََّما

 مناديا ينادي : ) ) ال حيج بعد العام مشرك ( ( .وأجازه أبو حنيفة وأصحابه .
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 (174/ ص  2)ج  -اجملموع شرح املهذب 

بات املشرك يف املسجد فكذا املسلم واحتج بنوم ابن عمر وأصحاب الصفة: وروى البيهقى عن ابن املسيب عن النوم يف املسجد قال الشافعي يف االم وإذا 
د اال املسجد فقال أين كان أصحاب الصفة ينامون يعين ال كراهة فاهنم كانوا ينامون فيه: قال الشافعي يف املختصر وال بأس ان يبيت املشرك يف كل مسج

الكافر  : قال أصحابنا ال ميكن كافر من دخول حرم مكة وأما غريه فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه باذن املسلمني ومينع منه بغري اذن ولو كاناحلرام
 جنبا فهل ميكن من اللبث يف املسجد: فيه وجهان مشهوران أصحهما ميكن

 
م إال لضرورة عمل، ومنها قلة أجرته عن املسلم يف عمل ما، وإتقانه العمل على ( : مينع دخول الكافر املسجد وإن أذن له مسل2وقال املالكية )

ولو كان الظاهر.وأجاز أبو حنيفة لكافر دخول كل مسجد.وجيوز عند الشافعية للكافر دخول املسجد غري املسجد احلرام وحرم مكة، وله أن يبيت فيه، 
 جنبًا يف األصح، ولكن بإذن املسلمني.

 

  



 

PENGURUS CABANG 

  LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM NU) 

NAHDLATUL ULAMA  PONOROGO 
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 60 Ponorogo 63419 Telp./Fax. (0352) 481486 

 

 

2. Nonjok   

 
Deskripsi Masalah 

Tradisi di suatu daerah ketika akan melaksanakan hajatan, shohibul hajat 

mengirimkan makanan / yang lain ( nonjok ) kepada beberapa orang dengan harapan orang 

yang di tonjok mau mbecek  kepadanya.  

 

Pertanyaan 

1. Apakah praktek nonjok diatas diperbolehkan? 

 

Jawaban: 

Boleh, bahkan disunahkan. 

  

2. Wajibkah bagi yang di tonjok mbecek ? 

 

Jawaban 

Khilaf: 

Menurut imam Ibnu Hajar: tidak wajib becek. 

Menurut imam Adzro’i dan didukung oleh imam Romli: wajib becek jika ada indikasi 

pengharapan kehadirannya orang yang diberi. 

 (216/ ص  16)ج  -حاشية اجلمل 
َلْم َيُجْز َلُه َصْرُفُه ِفي إَداٍم َمَثًلا َأْو  ِرَها َفَلْو َأْعَطاُه ِدْرَهًما ِلَيْأُخَذ ِبِه َرِغيًفا) َتْنِبيٌه ( َمَتى َحلَّ َلُه اْلَأْخُذ َوَأْعَطاُه ِلَأْجِل ِصَفٍة ُمَعيََّنٍة َلْم َيُجْز َلُه َصْرُف َما َأَخَذُه ِفي َغْي

ا َفَيُجوُز َصْرُفُه ِفيَما ْن َذَكَر الصَِّفَة ِلَنْحِو َتَجمٍُّل َكَقْوِلِه ِلَتْشَرَب ِبِه َقْهَوًة َمَثًلَأْعَطاُه َرِغيًفا ِلَيْأُكَلُه َلْم َيُجْز َلُه َبْيُعُه َوَلا التََّصدُُّق ِبِه َوَهَكَذا إلَّا إْن َظَهَرْت َقِريَنٌة ِبَأ
 َشاَء

 
 (368/ ص  5)ج  -روضة الطالبني 

التبسط املعتاد التاسعة أعطاه درمها وقال ادخل به احلمام أو دراهم وقال اشتر هبا لنفسك عمامة وحنو ذلك ففي فتاوى القفال أنه إن قال ذلك على سبيل 
ملا رأى به من الشعث والوسخ أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس مل جيز صرفه إىل غري ما عينه ما عينه  ملكه وتصرف فيه كيف شاء وإن كان غرضه حتصيل

إىل مركوب  قلت وقال القاضي حسني يف الفتاوى وهل يتعني حيتمل وجهني  وقال ولو طلب الشاهد مركوبا لريكبه يف أداء الشهادة فأعطاه دراهم ليصرفها
ملختار ما قاله القفال قال القاضي ولو قال وهبتك هذه الدراهم بشرط أنك تشتري هبا خبزا لتأكله مل تصح هل له صرفها إىل جهة أخرى وجهان الصحيح ا

 اهلبة ألنه مل يطلق له التصرف
 

 (367/ ص  1)ج  -بغية املسترشدين 
لزمه شراء ما ذكر وإن ملكه ألنه ملك مقيد فرع : أعطى آخر دراهم ليشتري هبا عمامة مثاًل ، ومل تدل قرينة حاله على أن قصده جمرد التبسط املعتاد 

بة املوصى بعلفها قبل يصرفه فيما عينه املعطي ، ولو مات قبل صرفه يف ذلك انتقل لورثته ملكًا مطلقًا كما هو ظاهر لزوال التقييد مبوته ، كما لو ماتت الدا
شرط أن يشتري هبا ذلك بطل اإلعطاء من أصله ، ألن الشرط صريح يف التصرف فيه ، فإنه يتصرف فيه مالكها كيف شاء وال يعد لورثة املوصي ، أو ب

 املناقضة ال يقبل تأوياًل خبالف غريه اهـ حتفة.
 

 (192/ ص  26)ج  -حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 
ى َتْأِويٍل َبِعيٍد ِبَأْن َلْم ُيَقيَّْد ِبَثَواٍب َوَلا َعَدِمِه ) َفَلا َثَواَب ( َأْي : ِعَوَض ) إْن َوَهَب ِلُدوِنِه ) َوَمَتى َوَهَب ُمْطِلًقا ( ِبَكْسِر اللَّاِم َوِإْن َكاَن اْلُمَتَباَدُر َفْتَحَها ِلَتَوقُِّفِه َعَل

ِلَأْعَلى ِمْنُه ( ِفي َذِلَك ) ِفي اْلَأْظَهِر ( َكَما َلْو َأَعاَرُه َداِرِه إْلَحاًقا  َوَهَب ) ( ِفي اْلَمْرَتَبِة الدُّْنَيِويَِّة إْذ َلا َيْقَتِضيِه َلْفٌظ َوَلا َعاَدٌة ) َوَكَذا ( َلا َثَواَب َلُه َوِإْن َنَواُه إْن
ِه َعَلى اْلَمْذَهِب ( ؛ ِلَأنَّ اْلَقْصَد ِحيَنِئٍذ الصَِّلُة ُه َنَواُه َأْو َلا إْن َوَهَب ) ِلَنِظرِيِلْلَأْعَياِن ِباْلَمَناِفِع ؛ َوِلَأنَّ اْلَعاَدَة َلْيَس َلَها ُقوَُّة الشَّْرِط ِفي اْلُمَعاَوَضاِت َوَكَذا اْلَأْثَواُب َل
، َأْو َردُّ اْلَهِديَِّة َوَبَحَث َأنَّ  الدَِّليِل َأنَّ اْلَعاَدَة َمَتى َقَضْت ِبالثََّواِب َوَجَب ُهَو َوَتَأكُُّد الصََّداَقِة ، َواْلَهِديَُّة َكاْلِهَبِة ِفيَما ُذِكَر َوَكَذا الصََّدَقُة َواْخَتاَر اْلَأْذَرِعيُّ ِمْن ِجَهِة

ْو َقاَل َوَهْبُتك  الثََّواِب َوِإلَّا َوَجَب ُهَو ، َأْو الرَّدُّ َلا َمَحاَلَة َوُهَو َبْحٌث َظاِهٌر َوَلَمَحلَّ التََّردُِّد َما إَذا َلْم َتْظَهْر َحاَلَة اْلِإْهَداِء َقِريَنٌة َحاِليٌَّة ، َأْو َلْفِظيٌَّة َدالٌَّة َعَلى َطَلِب
َلْو َأْهَدى َلُه َشْيًئا َعَلى َأْن َيْقِضَي َلُه َحاَجًة َفَلْم َيْفَعْل َلِزَمُه َردُُّه إْن َبِقَي ِبَبَدٍل َفَقاَل َبْل ِبَلا َبَدٍل ُصدَِّق اْلُمتََّهُب َكَما َمرَّ َأوََّل اْلَقْرِض ؛ ِلَأنَّ اْلَأْصَل َعَدُم اْلَبَدِل َو

ِم إَراَدِة اْلُمتَِّهِب َردََّها ) َفُهَو ِقيَمُة اْلَمْوُهوِب ( َوَلْو ِمْثِليًّا َأْي : َفَبَدُلُه ) َفِإْن َوَجَب الثََّواُب ( َعَلى الضَِّعيِف ، َأْو َعَلى اْلَبْحِث اْلَمْذُكوِر ِلَتَلِف اْلَهِديَِّة َأْو ِلَعَد َوِإلَّا
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 َيْرَضى َوَلْو ِبَأْضَعاِف ِقيَمِتِه ِلْلَخَبِر الصَِّحيِح } َأنَّ حِّ ( َفَلا َيَتَعيَُّن ِللثََّواِب ِجْنٌس ِمْن اْلَأْمَواِل َبْل اْلِخَيَرُة ِفيِه ِلْلُمتَِّهِب َوِقيَل ُيِثيُبُه إَلى َأْنَقْدَرَها َيْوَم َقْبِضِه ) ِفي اْلَأَص
 َأْعَراِبيًّا َوَهَب 

 (193/ ص  26)ج  -حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 
ْن َقاَل َنَعْم { َواْخَتاَرُه َجْمٌع ) َفِإْن ( ُقْلَنا َتِجُب إَثاَبُتُه َو ) َلْم ُيِثْبُه ( ُهَو َوَلا ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َناَقًة َفَأَثاَبُه َعَلْيَها َوَقاَل َلُه َأَرِضيت َقاَل َلا َفَزاَدُه إَلى َأ

ِكْن َردَُّه الدَّاَرُقْطِنّي ، َواْلَبْيَهِقيُّ ِبَأنَُّه َوْهٌم َوِإنََّما ُهَو لرُُّجوُع ( ِفي ِهَبِتِه ِلَخَبِر } َمْن َوَهَب ِهَبًة َفُهَو َأَحقُّ ِبَها َما َلْم ُيَثْب ِمْنَها { َصحََّحُه اْلَحاِكُم َلَغْيُرُه ) َفَلُه ا
 َأَثٌر َعْن اْبِن ُعَمَر . 

 
 (400/ ص  10)ج  -البجريمي على املنهاج حاشية 

وٍل ( ْعَلى ( ِمْن اْلَواِهِب ؛ ِلَأنَّ اللَّْفَظ َلا َيْقَتِضيِه ) َأْو ُقيَِّدْت ِبَثَواٍب َمْجُه) َواْلِهَبُة إْن ُأْطِلَقْت ( ِبَأْن َلْم ُتَقيَّْد ِبَثَواٍب َوَلا ِبَعَدِمِه ) َفَلا َثَواَب ( ِفيَها ) َوِإْن َكاَنْت ِلَأ
 نََّها َلا َتْقَتِضيِه ) َأْو ( ُقيَِّدْت ) ِبَمْعُلوٍم َفَبْيٌع ( َنَظًرا إَلى اْلَمْعَنى .َكَثْوٍب ) َفَباِطَلٌة ( ِلَتَعذُِّر َتْصِحيِحَها َبْيًعا ِلَجَهاَلِة اْلِعَوِض َوِهَبًة ِلِذْكِر الثََّواِب ِبَناًء َعَلى َأ
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ِبَثَواٍب ( َأْي ِعَوٍض ) َقْوُلُه : َفَلا َثَواَب ِفيَها ( َأْي ِعَوَض ) َقْوُلُه : َواْلِهَبُة ( َأْي ِباْلَمْعَنى اْلَأَعمِّ َفَيْشَمُل اْلَهِديََّة َوالصََّدَقَة ا هـ م ر ) َقْوُلُه : ِبَأْن َلْم ُتَقيَّْد ) َقْوُلُه : 
 َأْو َعَدِمِه َفَلا َثَواَب إْن َوَهَب ِلُدوِنِه ِفي َغاَيُة ِللرَّدِّ َوِعَباَرُة َأْصِلِه َمَع َشْرِح اْلَمَحلِّيِّ َوَمَتى َوَهَب ُمْطَلًقا َأْي ِمْن َغْيِر َتْقِييٍد ِبَثَواٍبَوِإْن َكاَنْت ِلَأْعَلى ِمْن اْلَواِهِب ( اْل

 َتُقْم َقِريَنٌة َعَلى َطَلِب ْلَمْذَهِب ؛ ِلَأنَّ اللَّْفَظ َلا َيْقَتِضيِه َواْلُمَقاِبُل َيْنُظُر إَلى اْلَعاَدِة اْنَتَهْت َوَمَحلُّ اْلِخَلاِف َما َلْمالرُّْتَبِة ، َوَكَذا ِلَأْعَلى ِمْنُه ِفي اْلَأْظَهِر َوِلَنِظرِيِه َعَلى ا
اْلَغزِّيِّ ) َقْوُلُه : ؛ ِلَأنَّ اللَّْفَظ َلا َيْقَتِضيِه ( َوِإْن َجَرْت اْلَعاَدُة ِباْلِإَثاَبِة َعَلْيَها ح ل ) اْلُمَقاِبِل َفِإْن َقاَمْت َوَجَب َردُّ اْلَمْوُهوِب َأْو َدْفُع اْلُمَقاِبِل َكَما ِفي ق ل َعَلى 

ُه : ِبَناًء َعَلى َأنََّها َلا َتْقَتِضيِه ( َوَلْو َقاَل : َوَهْبُتك م ر ) َقْوُل َقْوُلُه : َفَباِطَلٌة ( َأْي َوَتُكوُن َمْقُبوَضًة ِبالشَِّراِء اْلَفاِسِد َفَيْضَمُنَها َضَماَن اْلَمْغُصوِب ا هـ ع ش َعَلى
اْلَعْقِد َأْحَكاُمُه َكاْلِخَياَرْيِن   : َأْو ِبَمْعُلوٍم َفَبْيٌع ( َأْي َفَيْجِري ِفيِه َعِقَبِبَبَدٍل َفَقاَل َبْل ِبَلا َبَدٍل ُصدَِّق اْلُمتَِّهُب ِبَيِميِنِه ؛ ِلَأنَّ اْلَأْصَل َعَدُم اْلَبَدِل َشْرُح م ر ) َقْوُلُه

 َكَما َمرَّ ِبَما ِفيِه َوالشُّْفَعِة َوَعَدِم َتَوقُِّف اْلِمْلِك َعَلى اْلَقْبِض َشْرُح م ر .
 

 (242/ ص  10)ج  -مغين احملتاج 
إْذ  َواَب ( َأْي َلا ِعَوَض ) إْن َوَهَب ِلُدوِنِه ( ِفي اْلَمْرَتَبِة ، َكاْلَمِلِك ِلَرِعيَِّتِه ، َواْلُأْسَتاِذ ِلُغَلاِمِه ،) َوَمَتى َوَهَب ( َشْيًئا ) ُمْطَلًقا ( َعْن َتْقِييِدِه ِبَثَواٍب َوَعَدِمِه ) َفَلا َث

 َلا َتْقَتِضيه َلْفًظا َوَلا َعاَدًة .
رِي ِلَأنَّ اْلَمْقُصودَ ْلَأَقاِرِب ؛ ِلَأنَّ اْلَقْصَد الصَِّلُة ، َوِهَبَة اْلَعُدوِّ ؛ ِلَأنَّ اْلَقْصَد التَّاِلُف ، َوِهَبَة اْلَغِنيِّ ِلْلَفِقَتْنِبيٌه : َأْلَحَق اْلَماَوْرِديُّ ِبَذِلَك َسْبَعَة َأْنَواٍع : ِهَبَة اْلَأْهِل َوا

َد َتَأكُُّد َة اْلُمَكلَِّف ِلَغْيِرِه ِلَعَدِم ِصحَِّة اِلاْعِتَياِض ِمْنُه ، َواْلِهَبَة ِلْلَأْصِدَقاِء َواْلِإْخَواِن ِلَأنَّ اْلَقْصَنْفُعُه ، َواْلِهَبَة ِلْلُعَلَماِء َوالزُّهَّاِد ؛ ِلَأنَّ اْلَقْصَد اْلُقْرَبُة َوالتََّبرُُّك ، َوِهَب
ِرِميُّ َهِديََّة اْلُمَتَعلِِّم ِلُمَعلِِّمِه ، َوُهَو َداِخٌل ِفي ُعُموِم َكَلاِم اْلَماَوْرِديُّ ) َوَكَذا ( إْن اْلَمَودَِّة ، َواْلِهَبَة ِلَمْن َأَعاَن ِبَجاِهِه َأْو َماِلِه ؛ ِلَأنَّ اْلَمْقُصوَد ُمَكاَفَأُتُه ، َوَزاَد الدَّا

َوالثَّاِني َيِجُب  اًرا َلا َيْلَزُمُه َشْيٌء إْلَحاًقا ِلْلَأْعَياِن ِباْلَمَناِفِع .ْو َأَعاَرُه َدَوَهَب ُمْطَلًقا الدُّوَن ) ِلَأْعَلى ِمْنُه ( َكِهَبِة اْلُغَلاِم ِلُأْسَتاِذِه ، َفَلا َثَواَب ) ِفي اْلَأْظَهِر ( َكَما َل
ْصَد ِمْن ِمْثِلِه : الصَِّلُة َوَتَأكُُّد َمْذَهِب ( اْلَمْقُطوِع ِبِه ؛ ِلَأنَّ اْلَقالثََّواُب ِلاطَِّراِد اْلَعاَدُة ِبَذِلَك ) َو ( َكَذا إْن َوَهَب ُمْطَلًقا ) ِلَنِظرِيِه ( َفَلا َثَواَب َأْيًضا ) َعَلى اْل

  . اْلُمَصنُِّف َتَفقًُّها ، َوَنَقَلُه ِفي اْلِكَفاَيِة َعْن َتْصِريِح اْلَبْنَدِنيِجيِّالصََّداَقِة ، َوالطَِّريُق الثَّاِني َطْرُد اْلَقْوَلْيِن السَّاِبَقْيِن ، َواْلَهَداَيا ِفي َذِلَك َكاْلِهَبِة َكَما َقاَلُه
َضِة : َوُنِقَل َعْن َتْصِريِح اْلَبَغِويِّ َوَغْيِرِه ) َفِإْن َوَجَب ( ِفي اْلِهَبِة ُمْطَلًقا َوَأمَّا الصََّدَقُة َفَثَواُبَها ِعْنَد اللَِّه َتَعاَلى َفَلا َيِجُب اْلِعَوُض ِفيَها ُمْطَلًقا .َقاَل ِفي ِزَياَدِة الرَّوْ 

 ُهَو ُمَقاِبُل اْلَأْظَهِر ) َفُهَو ِقيَمُة اْلَمْوُهوِب ( َأْي َقْدُرَها ) ِفي اْلَأَصحِّ ( ؛ ِلَأنَّ اْلَعْقَد َثَواٌب َعَلى اْلَمْرُجوِح َو
 (243/ ص  10)ج  -مغين احملتاج 

َباُر ِقيَمِة َوْقِت اْلَقْبِض َلا َوْقِت الثََّواِب ، َوالثَّاِني : َيْلَزُمُه َما ُيَعدُّ َثَواًبا ِلِمْثِلِه إَذا اْقَتَضى اْلِعَوَض َوَلْم ُيَسمَّ ِفيِه َشْيٌء َتِجُب ِفيِه اْلِقيَمُة ، َوَعَلى َهَذا ، َفاْلَأَصحُّ اْعِت
 َعاَدًة . 

 
 (244/ ص  10)ج  -مغين احملتاج 

  اْلَعْقِد ، َوَيُكوُن َبْيًعا َعَلى الصَِّحيِح ، َأْو َمْجُهوٍل َفاْلَمْذَهُب ُبْطَلاُنُه .َفِإْن َلْم ُيِثْبُه َفَلُه الرُُّجوُع ، َوَلْو َوَهَب ِبَشْرِط َثَواٍب َمْعُلوٍم َفاْلَأْظَهُر ِصحَُّة
 

 الشَّْرُح
ْهَدى َشْخٌص ِلآَخَر َعَلى َأْن َيْقِضَي َلُه َحاَجًة َأْو ِلِه إْن َتِلَف ، َوَلْو َأ) َفِإْن َلْم ُيِثْبُه ( ُهَو َوَلا َغْيُرُه ) َفَلُه ( َأْي اْلَواِهِب ) الرُُّجوُع ( ِفي اْلَمْوُهوِب إْن َبِقَي ، َوِبَبَد

َكَوَهْبُتَك َهَذا  َلْو َوَهَب ( َشْخًصا َشْيًئا ) ِبَشْرِط َثَواٍب َمْعُلوٍم ( َعَلْيِه ،َيْخُدَمُه َفَلْم َيْفَعْل َوَجَب َعَلْيِه َردَُّها إْن َبِقَيْت َوَبَدُلَها إْن َتِلَفْت َكَما َقاَلُه اْلِإْصَطْخِريُّ ) َو
ْعُلوٍم َفَصحَّ َكَما َلْو َقاَل ِبْعُتك .َوالثَّاِني : ُبْطَلاُنُه َنَظًرا إَلى اللَّْفِظ ِلَتَناُقِضِه َعَلى َأْن ُتِثيَبِني َكَذا ) َفاْلَأْظَهُر ِصحَُّة ( َهَذا ) اْلَعْقِد ( َنَظًرا ِلْلَمْعَنى َفِإنَُّه ُمَعاَوَضٌة ِبَماٍل َم

ْثُبُت ِفيِه َأْحَكاُم اْلَبْيِع ِمْن الشُّْفَعِة َواْلِخَياَرْيِن َوَغْيِرِهَما .َقاَل ِفي نَّ َلْفَظ اْلِهَبِة َيْقَتِضي التََّبرَُّع ) َوَيُكوُن َبْيًعا َعَلى الصَِّحيِح ( َنَظًرا إَلى اْلَمْعَنى ، َفَعَلى َهَذا َت، َفِإ
َبِة َذاِت الثََّواِب َمْبِنيٌّ َعَلى َأنََّها َلْيَسْت اْلَغَزاِليُّ ِفي إَشاَرِتِه إَلى ِخَلاٍف ِفيِه ا هـ .َوَما َصحََّحاُه ِفي َباِب اْلِخَياِر ِمْن َأنَُّه َلا ِخَياَر ِفي اْلِهالتَّْنِقيِح ِبَلا ِخَلاٍف : َوَغَلَط 

 ِبَبْيٍع َكَما َمرَّْت اْلِإَشاَرُة إَلْيِه ُهَناَك .
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َعْبَد ِبَثْوٍب ) َفاْلَمْذَهُب ُبْطَلاُنُه ( َأْي اْلَعْقِد ِلَتَعذُِّر  ِهَبًة َنَظًرا إَلى اللَّْفِظ َفَلا َيْلَزُم َقْبَل اْلَقْبِض ) َأْو ( ِبَشْرِط َثَواٍب ) َمْجُهوٍل ( َكَوَهْبُتَك َهَذا اْلَوالثَّاِني : َيُكوُن
َتِضيِه .َتْنِبيٌه : َلْو َقاَل اْلُمتََّهُب ِلْلَواِهِب ِتِه ِهَبًة ِلِذْكِر الثََّواِب ِبَناًء َعَلى َأنََّها َلا َتْقَتِضيه ، َوِقيَل : َيِصحُّ ِهَبًة ِبَناًء َعَلى َأنََّها َتْقِصحَِّتِه َبْيًعا ِلَجَهاَلِة اْلِعَوِض َوِلَتَعذُِّر ِصحَّ

 اْلُمتََّهُب ؛ ِلَأنَُّهَما اتََّفَقا َعَلى َأنَُّه َمَلَكُه ، َواْلَأْصُل َعَدُم ِذْكِر اْلَبَدِل . : َوَهْبَتِني ِبَلا َثَواٍب ، َوَقاَل اْلَواِهُب : َبْل ِبَثَواٍب ُصدَِّق
 

 (199/ ص  26)ج  -حتفة احملتاج يف شرح املنهاج 
ْظَهُر ِصحَُّة اْلَعْقِد ( َنَظًرا ِلْلَمْعَنى إْذ ُهَو ُمَعاَوَضٌة ِبَماٍل َمْعُلوٍم َفَكاَن َكِبْعُتَك ) ) َوَلْو َوَهَب ِبَشْرِط َثَواٍب َمْعُلوٍم ( َكَوَهْبُتك َهَذا َعَلى َأْن ُتِثيبِني َكَذا َفَقِبَل ) َفاْلَأ

َعِة َوَعَدِم َتَوقُِّف اْلِمْلِك َعَلى اْلَقْبِض ) َأْو (  ِبَما ِفيِه ، َوالشُّْفَو ( ِمْن َثمَّ ) َيُكوُن َبْيًعا َعَلى الصَِّحيِح ( َفَيْجِري ِفيِه َعِقَب اْلَعْقِد َأْحَكاُمُه َكاْلِخَياَرْيِن َكَما َمرَّ
 ْكِر الثََّواِب ِبَناًء َعَلى اْلَأَصحِّ َأنَُّه َلا َتْقَتِضيهِ ِبَشْرِط َثَواٍب ) َمْجُهوٍل َفاْلَمْذَهُب ُبْطَلاُنُه ( ِلَتَعذُِّر َتْصِحيِحَها َبْيًعا ِلَجَهاَلِة اْلِعَوِض َوِهَبًة ِلِذ

 
 (48/ ص  3)ج  -الطالبني  إعانة

ون هبة أو قرضا ) قوله متليك شيء على أن يرد مثله ( وما جرت به العادة يف زماننا من دفع النقوط يف األفراح لصاحب الفرح يف يده أو يد مأذونه هل يك
ي القرض ويصدق يف نية ذلك هو ووارثه وعلى هذا أطلق الثاين مجع وجرى على األول بعضهم قال وال أثر للعرف فيه الضطرابه ما مل يقل خذه مثال وينو

اين على ما إذا حيمل إطالق من قال بالثاين ومجع بعضهم بينهما حبمل األول على ما إذا مل يعتد الرجوع وخيتلف باختالف األشخاص واملقدار والبالد والث
 اعتيد وحيث علم اختالف تعني ما ذكر اه جبريمي 

 
 (51/ ص  3)ج  -فتح املعني 

 يد رد مثله ) وملك مقترض بقبض ( بإذن مقرض وإن مل يتصرف فيه كاملوهوب قال شيخنا واألوجه يف النقوط املعتاد يف األفراح أنه هبة ال قرض وإن اعت
 (51/ ص  3)ج  -إعانة الطالبني 

فراح أنه هبة وال أثر للعرف فيه الضطرابه ما مل يقل خذه مثال ) قوله قال شيخنا واألوجه يف النقوط إخل ( عبارة التحفة والذي يتجه يف النقوط املعتاد يف األ
 أنه هبة وينوي القرض ويصدق يف نية ذلك هو أو وارثه وعلى هذا حيمل إطالق مجع أنه قرض أي حكما مث رأيت بعضهم ملا نقل قول هؤالء وقول البلقيين

عتد قال الختالفه بأحوال الناس والبالد اه وحيث علم اختالفه تعني ما ذكرته ويأيت قبيل قال وحيمل األول على ما إذا اعتيد الرجوع به والثاين على ما مل ي
البجريمي على اللقطة تقييد هذا اخلالف مبا يتعني الوقوف عليه اه وحاصله أن حمله إذا دفع لصاحب الفرح يف يده فإن دفع للخاتن فال رجوع ويف حاشية 

ي وابن حجر وحواشيهما أنه ال رجوع يف النقوط املعتاد يف األفراح أي ال يرجع به مالكه إذا وضعه يف يد صاحب شرح املنهج والذي حترر من كالم الرمل
ضعه يف يد املزين الفرح أو يد مأذونه إال بشروط ثالثة أن يأيت بلفظ كخذه وحنوه وأن ينوي الرجوع ويصدق هو أو وارثه فيها وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا و

 الطاسة املعروفة ال يرجع إال بشرطني إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا ح ف اهوحنوه أو يف 
 

 (279/ ص  2)ج  -الفتاوى الفقهية الكربى 
ِبِه النَّْجُم اْلَباِلِسيُّ َوَغْيُرُه َأنَُّه َكاْلَقْرِض َيْطُلُبُه هو َوَواِرُثُه  ْفَتىَوُسِئَل ِبَما َلْفظه ما ُحْكُم النُُّقوِط اْلُمْعَتاِد يف اْلَأْفَراِح هل ُيْرَجُع ِبِه َأْم َلا َفَأَجاَب ِبَقْوِلِه الذي َأ 

ْلَعاَدِة ِباْلُمَكاَفَأِة َيْجَعُلُه َأْقَرَب إَلى اِسَدِة َواْلَقْرِض اْلَفاِسِد َوَجَرَياُن اَوَخاَلَف يف ذلك اْلُبْلِقيِنيُّ َواْعَتَمَد ابن اْلِعَماِد اْلَأوََّل فقال ِلَأنَّ اْلَأْمَر َداِئٌر فيه بني اْلِهَبِة اْلَف
مل َيُكْن ِه على من َأْقَبَضُه له َوَلْو حنو اْلَخاِتِن َحْيُث َقَصَد اْلِعَوِضيََّة ما اْلَقْرِض اْلَفاِسِد َوَأْبَعَد من اْلِهَبِة اْلَفاِسَدِة ِلَقْصِدِه اْلِعَوِضيَِّة َوَبَنى على الرُُّجوِع َأنَُّه ُيْرَجُع ِب
َأنَّ القصود ) ) ) املقصود ( ( ( َواْلَعاَدَة يف ِمْثِل ذلك َلا اْعِتَباَر هبا َأَلا َسلََّمُه له ِبِإْذِن ِذي الدَّْعَوِة َوِإلَّا َرَجَع عليه ا هـ َواْلَأْوَفُق ِبَكَلاِمِهْم ما َأْفَتى ِبِه اْلُبْلِقيِنيُّ ِل

  ى َغْيِرِه شيئا مل َيْرِجْع عليه ِبَشْيٍء َوِإْن كان اْلُمْهِدي َأْدَنى َواْلُمْهَدى إَلْيِه َأْعَلى َوِإْن َقَصَد الثََّواَبَتَرى إَلى َقْوِلِهْم لو َأْهَدى إَل
 

 

3. Ujaran Kebencian  

 

Deskripsi Masalah 

Istri seorang bintara denkavkud berkomentar nyinyir soal penusukan 

Menkopolhukam Wiranto dimedia sosial, akaibatnya serda J ditahan 14 hari oleh satuannya 

dan istri diproses polisi. Komentarnya sebagai berikut “  pelajaran buat kita jangan suka 

nyakitin orang dengan ucapan”,  pisau masih belum tajam pak, masih tajaman lidahmu”, 

tulis istri serda J dalam medsos. 

 

Pertanyaan 

1. Perkataan istri serda J seperti diatas apakah termasuk ujaran kebencian menurut 

pandangan syariat ? 

2. Apakah dibenarkan pemerintah memecat anggota TNI yang disebabkan oleh ujaran 

kebencian yang dilakukan oleh istrinya ? 

 



 

PENGURUS CABANG 

  LEMBAGA BAHTSUL MASAIL (LBM NU) 

NAHDLATUL ULAMA  PONOROGO 
Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 60 Ponorogo 63419 Telp./Fax. (0352) 481486 

 

  

 

Nb. 1. Mohon jawaban baik berupa soft maupun hard di kumpulkan ke panitia sebelum acara di 

mulai. 

2. Rute lokasi dari BRI Brahu Kec. Siman ke timur + 1Km. notok tugu terate ambil jalan 

kanan 300 M sampai lokasi. 

  

 


