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Di Masjid Baiturrahim, Komplek MTs-MA Sunan Kalijogo, Bandem, Kendal, Ngawi 
 

 

 
1. IMAM WIRIDAN MENGHADAP KE UTARA 

DESKRIPSI 
Di lingkungan masyarakat NU, imam ketika selesai shalat maktubah, biasanya memimpin 

dzikir dan doa yang diikuti dan diamini oleh makmum. Saat memimpin dzikir atau doa, 
sebagian imam ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke arah makmum dan ada 
juga yang tetap menghadap kiblat. 

PERTANYAAN 
a. Adakah referensi dari kitab mu’tabarah mengenai hal di atas? 
b. Manakah yang lebih utama? 

JAWABAN 
a. Ada.  
b. Yang utama adalah, imam menghadap ke arah makmum dengan cara BALIK KANAN 

(bukan HADAP KANAN). Sedangkan menurut qil, dengan cara BALIK KIRI. 

REFERENSI 

 (424/ ص  3)ج  -البهجة الىردية  شرح 

نْ 
َ
ِّ إَّلا أ ِ ارِ ة ْْسَ ذُٔرِ َواْْلِ

ْ
أ ٍَ ْ ُن َذلَِم ةِال ْٔ ْنُر َغِلَب ُُكِّ َضََلٍة َوَك ََعُء َواذلِّ َُّ ادلُّ ا يَُص ٍَ ِٓ ُر ـَإَِذا  ذَانِي َٓ ٌِنَي َػَيْج ُمٔ

ْ
أ ٍَ ْ ًَ ال يُِريَد َتْػيِي

ْن ُيَفارِ 
َ
َُّ أ َْسا َويَُص

َ
ٔا أ ٍُ ُّ نَِصاٌء َتَػيا َْ َخيَْف ًْ يَُك َ ِّ إَذا ل ٌِ هُ َغِلَب َشََل اُم ُمَطَلا ٌَ ْم َق اْْلِ

َ
ًَ أ ْو َشيا َْ  ُّ َْ َخيَْف ٌَ ْو 

َ
َٔ أ ُْ ِِلََلا يَُشما 

 ِّ ِ ََلةِ َػَيْلَخِدَي ة ُّ ِِف الطا ِا ِ  ََّل َوِِلََلا يَْدُخَو َؽِريٌب َػَيُظ َا ََلُ َول ُّ نَِصاٌء ُش نْ ـَإِْن ََكَن َخيَْف
َ
ٔا يَْذُنُروَن اهلل يرَِّجاِل أ ُهُر ٍْ َتَػاََل  َي

ٔا  ـُ ََ اََُْصَ ْػ ِّ ـَإَِذا اََُْصَ ٌِ ََ َغِلَب َشََل ََِْصِْػ ْن َي
َ
َع زِيَاَدٍة وَأ ٌَ ِِت 

ْ
ا َشَيأ ٍَ ََ َن ََِْصِْػ ََِْصَِف َخَّتا َي ْن َي

َ
َْ  َوىُُِكٍّ أ َخْيُد َشاَء ىَِك

 ِ ِّ َوإ ِث َخاَجخِ َٓ َُّ إََل ِج ـَْغُو يَُص ِّ أَ يِِ ٍِ ُث يَ َٓ ْدَراِب َّلا ـَِج ٍِ ْ ِ إََل ال ًْ َويََصارِه ِٓ ِّ إََلْ يِِ ٍِ ـَْغُو َجْػُو يَ اُم ـَاْْلَ ٌَ ًْ اْْلِ ِٓ َوإَِذا اْْلََفَج إََلْ
وِيُّ َوؼِيَو  َٔ ُّ انلا َد ا َضدا ٍَ ِّ ِِف  َن ِٓ َْٔج ِ ًْ ة ُٓ رِيُّ وََغْْيُهُ َويَْصَخْلتِيُ ٍَ ْي ُّ كَاَل الطا ََعءِ  َغْهُص  .ادلُّ

   (323 ص)الشافعي  –فقه العبادات 

 . ويلتو ىلع املأمٌٔني جاغَل يرسه إَل املدرابأٌا اْلٌام اذلي يريد حػييً احلارضيَ ـيجٓر ةّ 
  (554/ ص  1)ج  -المحتاج نهاية 

وكيو  .لَلحتاع رواه مصيًولٔ مهد اْلٌام ةػد الطَلة ذلنر أو دَعء ـاْلـغو جػو يٍيِّ إَلًٓ ويصاره إَل املدراب 
 ْلُّ إن ـػو الطفث اْلوىل يطْي مصخدةرا ليِيب  وينتيغ نٍا كاَل ةػظ املخأخريَ حرجيدّ ِف حمراب انليب  غهصّ

 ٔ  .آدم ـٍَ ةػده ٌَ اْلُبياء كتيثْو
  (212/ ص  1)ج  -حاشية إعانة الطالبين 

ْذا  ـغو جػو يٍيِّ إَل املأمٌٔني( أي ِف ؽْي حمراب املصجد انلتٔي، أٌا ْٔ ـيجػو يٍيِّ إَلّ حأدةا ٌػّ كَٔل/ ـاْل)
كال/ نٍا اكخغاه  .املصجد انلتٔيٌػخٍد اجلٍال الرميل وأٌا ٌػخٍد اةَ خجر ـٓٔ جيػو يٍيِّ إَل املأمٌٔني وإن َكن ِف 

ٔا يطئن ةٍدراةّ  .إطَلكًٓ ولً يػرف غَ أخد ًٌِٓ خَلف ٌا غرف  ويؤيده أن اخليفاء الراشديَ وٌَ ةػدًْ َكُ
واشترِاه  .مردب أوىل ٌَ اٌخرال اْلٌِّ، ـتدد اشترِائّ ـيّ ُظر وإن َكن َل وجّ وجيّ، َّل شيٍا ٌع رَعيث أن شئك اْل

 .ػتث املرشـث ـلال/ إُّ يصخلتيٓا وكج ادلَعءادلٌْيي ٌع اله
  (212/ ص  6)ج  -تحفة المحتاج في شرح المنهاج 

ََعءِ ) ِّ ِِف ادلُّ ِٓ َْٔج ِ ًْ ة ُٓ رِيُّ وََغْْيُهُ يَْصَخْلتِيُ ٍَ ْي ََعءِ( َوكَاَل الطا ْٔ ِِف ادلُّ َ َُلُ َول ْٔ ًْ كَ ُٓ ُ ل ْٔ ًْ َوكَ ُْ ََعءِ اْشخِْلَتاُل اىِْلْتيَِث ُمرَاُد َدِب ادلُّ
َ
َْ أ ٌِ

ا ًٍ ِ  .ََغِِلًا ََّل َدائ
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2. DILEMA ORTU, ANAK DAN MENANTU 

DESKRIPSI 
Dalam romantika rumah tangga, tak jarang terjadi dilema antara keinginan orang tua, anak 

dan menantu. Sebagai contoh, ortu menyuruh anaknya yang telah menikah untuk bertempat 
tinggal bersamanya, sedangkan anak justru menginginkan berdomisili di daerah lain. Atau ortu 
menyuruh anaknya untuk bekerja di rumah, sedangkan anak justru ingin pergi merantau.  

PERTANYAAN  
a. Bagaimana hukumnya anak yang tidak memenuhi keinginan atau perintah orang tuanya 

sebagaimana kasus di atas? 
b. Seandainya kepergian anak (suami) untuk merantau tergolong maksiat, apakah sang 

isteri masih wajib taat pada suaminya?  

JAWABAN 
a. Tafsil: 
 Haram apabila hal itu bisa menyakiti hati orang tua, dan perintah atau larangan 

orang tua tersebut didasari oleh kearifannya, bukan semata-mata didasari oleh 
ketololan. 

 Boleh apabila perintah atau larangan orang tua tersebut semata-mata didasari oleh 
faktor ketidakarifannya, dan anak memiliki alasan yang urgen. Akan tetapi, menuruti 
perintah orang tua sekalipun tidak sesuai dengan keinginannya tetap lebih utama.  

b. Tetap wajib taat. 

REFERENSI 

  (115-114 )ص –اسعاد الرفيق 

ٔادليَ) ٌَ ُك( غلٔق) اِلدن ةكو حتطو اىيت املػايص أي (اِلدن) ُك (ٌػايص وٌَ)ـطو/  - غَل وإن أخدٍْا أو( ال
ٔجّٓ نٍا عاةطّ( و) -َل أن كالإ  ةاهلني ىيس إيذأ أخدٍْا أو( ةّ يخػذيان ٌا) الٔدل ٌَ يصدر أن( ْٔ) الزواجر ىف اشخ

ٔم ـَل مَلء ىف غييّ يلدم أو وجّٓ ىف ـيلطب ييلاه نأن اىؾْي ٌع ـػيّ لٔ حمرٌا يكَ لً وإن ةاىػرف  ةّ يػتأ وَّل َل يل
 ةاْلأذى اىػربة أن حيخٍو و -إَل أن كال-غظيٍا  حأذيا مؤذ ةأُّ اىػرف أْو ٌَ واملرؤة اىػلو أْو يلىض مما ذلم وحنٔ

ٔكا اىػرف ىف ـيّ خماىفخّ يػد َّل مما ودله ُىه أو ـأمر اىفػو شفاْث أو احلٍق ةؾايث َكن لٔ ىكَ  الٔدل ةٓا يفصق لً غل
 أمر غٍر أن روي ٌا حيٍو وغييّ اَّلٌخرال واْلـغو يأذً لً أمره يٍخرو ولً حيتٓا ٌَ ةطَلق أمره لٔ وغييّ ،ِ خينئذ ىػذره

 غليّ عػؿ إَّل غييٓا خامو َّل اىيت أوامره شائر وكذا ةطَلكٓا وأمره والصَلم الطَلة غييّ َل ـذنر ـأىب ةذلم اةِاه
ٔجّ ْٔ ْذا ـيّ املتصاْو ٌَ ىػدْا غلو ذي ىلع غرعج ولٔ رأيّ وشفاْث  احلد. حلرير ِف ال
 (133 ص/  1 ج) - الهيثمً حجر ابن فتاوي 

 وحنٔ الهخب واشخػارة اىػيً ىلراءة اىفلٓاء إَل اىرتدد الٔدل ـأراد رشيد ةاىؼ َعكو ودل َل رجو غَ غِّ اهلل ريض وشئو
ٔاجئّ ىلغاء اخلروج وكذا اىػيً، طاىب غِّ يصخؾين َّل مما ذلم ٔادل ـٍِػّ اىلرب ٌَ ذلم حنٔ أو الطاحلني زيارة أو خ  ال
ٔد وأمره ذلم ٌَ  ذلم يكره أُّ خاَل ِف يرحاب َّل والٔدل اْلرشار ضدتث ٌَ غييّ خيىش ةأُّ ذلم وغيو اِليج ِف ةاىلػ

ً اْلْو ٌػارشة أن خيىف َّل ملا اىػيً ىطيب الصفر الٔدل أراد وإذا َّل؟ أم ذلم لئدل ـٓو ٌِّ وحيرتز ٔادل ةّ ختو وحنْٔ  وال
د اْللشؿ الٔدل أراد وإذا َّل؟ أم ذلم لئدل ـٓو املفاركث غييّ تشق ٔادل ـهره وؽْيْا ادلُيا ِف والْز  لئدل ـٓو ذلم ال
ٔادل يخػيق َّل ٌتاح ةأمر وادله أمره وإذا َّل؟ أم ذلم  واكُج اىفلٓاء ةني خَلف ـيّ ةٍا أمره وإذا اٌخراَل الٔدل ييزم ـٓو ةال

ٔادل ةػليدة اغختاراً  اٌخراَل ييزٌّ ـٓو وادله ىػليدة خماىفث ذلم ِف الٔدل غليدة  كيخً ـإن ُفصّ ةػليدة اغختاراً  حيرم أم ال
 الٔدل رشد ذتج إذا/ ةلَٔل ـأجاب. واىػلٔق؟ اىرب خد وٌا ذلم؟ خو اغخلاد ييزٌّ أم خَلـّ اغخلاد ٌع يفػيّ ـٓو جيب
 ٌع اْلب يخخييٓا ةريتث غربة وَّل دُياً  أو ديِاً  يِفػّ ـيٍا الصيع ٌَ ٌِػّ لألب يكَ لً ٌػاً  واملال ادليَ ضَلح ْٔ اذلي
 غييًٓ كٓراً  ٌرَلً  الصٔق إَل املرد ٌَ خرج ٌَ يأخذون ـجرة اِلرل ِف َكن إن ُػً. غليّ وكٍال ودله ديَ ةطَلح اىػيً
ٔكٔع غَ نلٓيّ وخده خينئذ خيرج َّل أن نذلم َكن إذا الٔدل ىلع حأكد ٔاطَ ِف ال ٔادل ـأمر اْلًٓ م  احلاىث ْذه ِف َل ال
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ٔادل حأذى إذا خماىفخّ لئدل جئز ـَل ـيّ يػذر اخلٔف ٌع اخلروج ةػدم  الٔدل يغطر ولً ةاهلني ىيس حأذياً  ةذلم ال
 أو حػيً خطٔل ورجاء حمرم حنٔ ٌع إَّل ليػيً ولٔ الصفر انلفو ضَلة كطع ِف يأِت مما يػيً نٍا لألمرد جئز وَّل .ليخروج

ٔادل لهراْث ُظر َّل وخينئذ ـيّ، زيادة  أمر نشأ وخيد ٌِّ محق ذلم ْلن الٔدل، ـراق دلرد إَّل غييٓا خامو َّل خيد ال
ٔادل  .إَلّ ييخفج لً احلٍق دلرد غَ ُٓيّ أو ال
 (222 ص/  1 ج) - الهيثمً حجر ابن فتاوي 

د نلدٔ الٔدل إرادة ِف يلال وكذا زوجخّ ةطَلق لٔدله أمره ِف اْلئٍث ذنره ٌا أخذاً  ٔادل وٌِع الْز  ملجرد َكن إن ذلم أن َل ال
 الٔدل ىلع يخػني ـيّ الٔدل ىلع مشلث َّل ٌتاح ةفػو لٔدله وأمره ذلم ِف الٔدل َل ييخفج ـَل وؽتاوة محق ـٓٔ اْلةٔة شفلث
 محق دلرد اْلب ٌَ ذلم ةأن َعكو ُك يلطع لً خيد أيغاً  وحميّ أمره يٍخرو لً إن ةاهلني ىيس أذى حأذى إن أمره اٌخرال

 يػذر كد َكن إذا ةٍا ةاهلني ىيس إيذاء ةّ يخأذى ٌا وادله ٌع يفػو ةأن ليػلٔق املخأخريَ ةػظ خو أكيد ْلين غلو وكيث
ٔء غَ نشأ إٍُا أُّ ىلع ْلطتاكًٓ ةّ أخد يػذره َّل ةّ حأذيّ َكن إذا أٌا ةّ، ةخأذيّ غرـاً   ـَل غلو وكيث محق وخدة خيق ش

ٔجب وإَّل اْلأذي ذللم أذر ٔا ولً ةّ أمره لٔ زوجخّ طَلق ل  إن ذنرحّ ةٍا ٌليدة اىلغيث ْذه/ كيج -إَل أن كال–ةّ  يلٔل
ٔه احلٍق دلرد غَ يطدر َّل أن اْلأذي ذلم رشط  ـيٓا أمٔراً  أةِائًٓ ٌع اآلةاء ةػظ ٌَ شاْدت وىلد حلرر، نٍا وحن
ٔادل وخيطٕء الٔدل يػذر أن شٍػٓا ٌَ لُك أوجتج اىيت احلٍق َغيث  الٔدل ييزم َّل أُّ يػيً وبٓذا ذلم، يصتتػد ـَل ال

 خماىفث ٌَ الٔدل ـييدرتز لكّ ذلم وٌع محق دلرد ضديح ـيّ ؽرض َّل خيد ذاك ْلن ٌذْتّ ةاىزتام وادله أمر اٌخرال
ٔاْر اؽرتاراً  غييٓا يلدم ـَل وادله  غليًٓ، وكٍال ةديًِٓ يرق ملَ والرجٔع ذلم ِف اْلام اْلدري غييّ ةو ذنرُا ٌا ةظ
ٔادل رأوا ـإن  لهِٓا طاغخّ ييزٌّ لً ضديداً  غذراً  َل يروا لً وإن طاغخّ غييّ وجتج انليه أو اْلمر ِف ضديداً  غذراً  لي

ٔادل خماىفث أن واحلاضو حػيٍّ، أو وغيٍّ الٔدل ديَ ُلص غييٓا يرتحب لً خيد غييّ حخأكد  يلدم ـَل جداً  خطْية ال
ز الصتب إيغاح ةػد إَّل غييٓا ّٔ ً   ـإُّ ذلم ـخأمو واىػلٔق اىرب خد كررحّ مما غيً وكد الهٍال ذوي غِد هلا املج ِٓ   ُم

 (322 ص/  12 ج) - الخطيب علً البجيرمي حاشية 

ا َوجَيُِب  َٓ َفرُ  َغيَْي ِّ  الصا ثُ  َؽيََتْج  إنْ  ََبْرٍ  َنُرُنِٔب  ةَِطيَتِ ٌَ ََل ِّ  الصا ََ  إنْ  ػِي ٌِ
ُ
ِريُق  أ ْلِطُد  اىطا ٍَ ْ َِاعُ َوال خِ ٌْ ُّ  اَِّل ِْ ٌِ  ِّ ِ ِّ  ىِِػْطَياُ ِ  نُُشٔزٌ  ة

 ُّ ُا
َ
ًْ  ِْل َ ا ل َٓ ْػِطَيثِ  يَْدُع ٍَ . َوِغَتاَرةُ  َِّلْشتِيَفاءِ  ةَْو  ، لِيْ ِّ ةِ  م ىلَعَ  ش ع َخلِّ

َ
رْأ ٍَ ْ َِاُع ال خِ ٌْ َْ  ر ا َفرِ  ٌِ عَ  الصا ْوِج  ٌَ ْٔ  نُُشٔزٌ  الزا َ  َشَفرُهُ  ََكنَ  َول

ْػِطَيثً  ٌَ  ُّ ُا
َ
ًْ  ِْل َ ا ل َٓ ْػِطَيثٍ  يَْدُع ٍَ ِ ّ َِّلْشتِيَفاءِ  ةَْو  ل  .َخلِّ

 
 
 

 


