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Pertanyaan: Bolehkah seorang istri untuk bertanya kepada suaminya tentang berapa gaji
bulanan dan pemasukannya, karena menurutnya itu sebagai bukti adanya saling percaya
diantara suami istri?
Jawaban: Tidak, hal itu tidak boleh bagi istri, dan suami tidak wajib baginya untuk
memberitahunya jika dia tidak meremehkan dalam menafkahi istrinya dengan cara yang baik
dan sesuai keumuman, yaitu nafkah yang pertengahan (tidak berlebihan atau standar orang
kaya dan juga tidak kurang atau standar orang miskin -pent). Jadi jika dia telah menafkahi
istrinya maka tidak sepantasnya bagi istrinya tersebut untuk menanyakan sesuatu yang tidak
dia beritahukan kepadanya sama sekali, terlebih lagi jika seorang istri melihat suaminya bisa
tersinggung atau keberatan jika ditanya berapa penghasilannya dan berapa yang masih
tersisa darinya? Jadi bagaimanapun tidak sepantasnya untuk melakukan semacam ini.
? Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah, pelajaran ke-2
? Sumber || http://telegram.me/fawaidmbrm
———
ﺰوﺟﻴﻦ؟ ﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟن ذﻟﻚ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜ
 ﻤﺎ ﻣﻨﻬﺎ أ
ً  ﻬﺮي وﻋﻦ دﺧﻠﻪ زﻋﺰوﺟﺔ أن ﺗﺴﺄل زوﺟﻬﺎ ﻋﻦ راﺗﺒﻪ اﻟﺸ ﻫﻞ ﻣﻦ ﺣﻖّ اﻟ
ﺼﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﻧﻔﻘﺔ أوﺳﻂ
  ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ذﻟﻚ وﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳُﺨﺒﺮﻫﺎ إذا ﻛﺎن ﻻ ﻳُﻘ،ﻻ
ً
ن زوﺟﻬﺎ
ﻬﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎ أن ﺗﺴﺄل ﻋﻦ ﺷﻲء ﻟﻢ ﻳُﺨﺒﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻳُﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻧ،ﺎساﻟﻨ
 ﺻﺎ إذا رأت اﻟﻤﺮأة أ
ً  ﺧﺼﻮ،أﺻﻼ
  ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛ،ﺑﻘﻲ ﻋﻨﺪه
ﻞ ﺣﺎل ﻓﻌﻞ ﻫﺬا
ﺼﻠﻪ وﻣﺎ
 ﻤﺎ ﻳﻤﺘﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ وﻣﺎ ﻳُﺤرﺑ.
َ
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