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Wajibkah Seorang Suami Membelikan Pakaian Baru Ketika Hari Raya Untuk Istri dan AnakAnaknya?
Asy-Syaikh Ubaid bin Abdillah al-Jabiry haﬁzhahullah
Pertanyaan: Wahai syaikh, ini adalah seorang penanya wanita dari Britonia. Ia mengatakan:
Apakah seorang suami itu wajib memberikan harta kepada istrinya untuk membeli pakaian
hari raya atau yang di sebut dengan hadiah ‘id? Karena sebagian suami tidak memberikan
uang kepada istrinya untuk membeli pakaian-pakaian yang baru di hari raya. Semoga Allah
membalas anda kebaikan.
Jawaban: Wahai putriku, selama engkau seorang muslimah maka saya menduga bahwa yang
engkau maksud adalah dua hari raya di dalam Islam yaitu ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha dan saya
tidak menduga bahwa yang engkau maksudkan adalah hari raya-hari raya musiman yang
banyak dilakukan mayoritas kaum muslimin -kecuali yang dirahmati oleh Allah- karena taklid
kepada selain mereka, maka hari raya-hari raya tersebut -wahai putriku – adalah haram.
Dan selama yang engkau maksudkan adalah dua hari raya Islam yang syar’i sebagaimana
yang tampak bagiku yaitu ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha, maka saya katakan:
Pertama: Saya menyeru engkau dan seluruh putri-putri kami muslimah -terlebih yang
berpegang dengan sunnah- supaya dada-dada mereka lapang untuk para suami, berupaya
mencurahkan pergaulan yang baik kepada sang suami, dan menunaikan apa yang sudah
menjadi kebiasaannya baik secara syar’i maupun adat kebiasaan dari sisi istri kepada suami.
Kedua: saya menghasung para lelaki, para suami untuk bersikap lapang terhadap istri-istri
dan putri-putri mereka dan hendaknya mereka menampakkan atsar (tanda) kenikmatan yang
sudah Allah lapangkan bagi mereka.
Maka nasehat kami untuk kalian dan untuk suami-suami kalian ialah saling bergaul dengan
cara yang baik. Dan diantara perkara yang dapat mengantarkan hubungan antara lelaki dan
perempuan ialah kecintaan, kedekatan, keterkaitan yang sangat erat, dan saling tolong
menolong di atas kebaikan dan takwa.
Dan kami menasehatkan kepada kalian -secara khusus wahai para wanita muslimah- untuk
berlaku lemah lembut terhadap suami-suami kalian bila mereka dalam kondisi sulit dan
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terbebani dengan hadiah-hadiah seperti baju, perhiasan, atau selainnya yang kalian
sebutkan kepada mereka. Karena ini diantara perkara yang Allah wajibkan kepada kalian
untuk mempergauli mereka dengan cara yang baik.
Apabila ini telah dipahami, maka wajib bagimu wahai para suami bila engkau dalam kondisi
mudah (banyak rezeki) untuk bersikap lapang terhadap anak-anakmu, putri-putrimu, dan ibu
mereka. Di hari raya, memberi mereka sesuatu yang dapat menampakkan kegembiraan dan
keceriaan bagi anggota keluargamu. Terlebih bila itu merupakan kebiasaan kaum muslimin
yang berjalan di sisi kalian. Jangan engkau mengurangi sesuatu yang dapat memberikan
kebahagiaan dan keceriaan bagi anggota keluargamu wahai lelaki muslim.
Dan saya katakan: Sama saja – wahai puteriku – suamimu memberimu uang untuk engkau
membeli pakaian hari raya dan hadiah-hadiah ‘id yang biasa berjalan di sekitar kalian atau
engkau pergi ke pasar dan membeli sesuai dengan pandanganmu; Hanya saja, kebiasaan
wanita ialah paling mengerti tentang kebutuhan yang ia, putri-putrinya, dan anak-anak
kecilnya butuhkan. Sedangkan kaum pria biasanya lebih mengerti tentang apa yang
dibutuhkan oleh anak-anaknya yang besar.
Kesimpulannya: wajib bagi kalian semua untuk membesarkan dada. Wajib atas kalian semua
– yang saya maksudkan: kaum pria dan istri-istri mereka -. Wajib bagi kalian untuk saling
memaafkan. Hendaknya sang suami memberikan maaf kepada isterinya. Dan bila sang isteri
sangat meminta tuntutannya, maka ajukanlah udzur (alasan) dengan cara yang baik.
Dan wajib bagimu -wahai puteriku- dan seluruh wanita muslimah untuk berlaku lemah lembut
terhadap para suami dan jangan sekali-kali membebani mereka dengan nafkah maupun
pakaian yang di luar kesanggupan mereka.
Dan bergembiralah, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan
memberikan ganti yang lebih baik darinya. Makna ini datang dalam beberapa hadits yang
sebagiannya menguatkan sebagian lainnya. Na’am.
Alih Bahasa: Syabab Forum Salafy
ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﺷﺮاء ﻣﻼﺑﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺪ ﻟﺰوﺟﺘﻪ وأوﻻده؟
:اﻟﺴﺆال
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ﻫﺬه ﻳﺎ ﺷﻴﺦ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ؛ ﺗﻘﻮل :ﻫﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج أن ﻳﻌﻄﻲ زوﺟﺘﻪ ﻣﺎﻻ ً ﻟﺸﺮاء ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻌﻴﺪ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺧﻴﺮا
.ﺑﻬﺪﻳﺔ اﻟﻌﻴﺪ؟ ﻷن ﺑﻌﺾ اﻷزواج ﻻ ﻳﻌﻄﻮن زوﺟﺎﺗﻬﻢ ﻣﺎﻻ ً ﻛﻲ ﻳﺸﺘﺮوا ﻣﻼﺑﺲ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﻴﺪ .وﺟﺰاﻛﻢ اﻟﻠﻪ
ً
اﻟﺠﻮاب:
أﻇﻨﻚ
ﻓﺄﻇﻨﻚ ﺗﻘﺼﺪﻳﻦ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم؛ وﻫﻤﺎ ﻋﻴﺪ ُ اﻟﻔﻄﺮ وﻋﻴﺪ ُ اﻷﺿﺤﻰ ،وﻻ
دﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺔ
ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻲ! ﻣﺎ
ِ
ِ
ِ
ﻢ اﻟﻠﻪ -ﺗﻘﻠﻴﺪًا ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ ،ﻓﺘﻠﻚ اﻷﻋﻴﺎد -ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻲ!-
ﺗﻘﺼﺪﻳﻦ اﻷﻋﻴﺎد اﻟﻤﻮﺳﻤﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ -إﻻ ﻣﻦ ر ِ
ﺣ َ
ﻣﺤﺮﻣﺔ.
ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ؛ وﻫﻤﺎ ﻋﻴﺪ ُ اﻟﻔﻄﺮ وﻋﻴﺪ ُ اﻷﺿﺤﻰ؛ ﻓﺄﻗﻮل:
دﻣﺖ ﺗﻘﺼﺪﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ
وﻣﺎ
ِ
ُ
أزواﺟﻜﻦ ،وأن
ﺻﺪورﻛﻦ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﺎﺣﺒﺎت اﻟﺴﻨﺔ -إﻟﻰ أن ﺗﻜﻮن
أﻧﺖ وﺳﺎﺋﺮ ﺑﻨﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت -ﻻﺳﻴﻤﺎ
أوﻻً:
ﻧﺪﻋﻮك ِ
ِ
ُ


ﻞ اﻟﺰوﺟﺔ ﻟﺰوﺟﻬﺎ.
ﺗﺒﺬﻟﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺸﺮة ،وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﺎد ٌ ﺷﺮﻋًﺎ وﻋﺮﻓًﺎ ﻣﻦ ﻗِﺒ َ ِ

ﺳﻌُﻮا ﻋﻠﻰ زوﺟﺎﺗﻬﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ،وأن ﻳُﻈﻬِﺮوا ﻋﻠﻰ أوﻻدﻫﻢ وﺑﻨﺎﺗﻬﻢ وزوﺟﺎﺗﻬﻢ آﺛﺎر ﻣﺎ
وﺛﺎﻧﻴًﺎ :ﻧ َ ُ
ﺾ اﻟﺮﺟﺎل اﻷزواج إﻟﻰ أن ﻳُﻮَ 
ﺤ 
ﺳﻊ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﻤﺔ.
و 
أزواﺟﻜﻦ ،ﻫﻮ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ،وﻣﻤﺎ ﻳُﺸﻴﻊُ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ،اﻟﻤﺤﺒﺔ
أوﺻﻴﻨﺎﻛﻦ ﺑﻪ وﻣﺎ أوﺻﻴﻨﺎ ﺑﻪ
ﻓﺈن ﻣﺎ


اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى.
واﻟﺘﺂﻟﻒ وﻗﻮة اﻟﺘﺮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ 
ذﻛﺮت إﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻬﺪاﻳﺎ
ﻦ إذا ﻛﺎﻧﻮا ُﻣﻌﺴﺮﻳﻦ ،وﻳﺘﻜﻠﻔﻮن ﻣﺎ
ﻦ
ِ
ٍ
ﻦ -ﺧﺎ 
رﻓﻴﻘﺎت ﺑﺄزواﺟﻜ ُ 
ﺻﺔ ﻳﺎ ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت -أن ﺗﻜ ُ 
وﻧﻮﺻﻴﻜ ُ 
ﺴﻦ اﻟﻌﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف.
ﻦ ﻣﻦ ُ
ﻛﺴﻮةً أو ُ
ﺣﻠِﻴﺎ أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻫﺬا ﻣﻤﺎ أوﺟﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻜ ُ 
ﺣ ِ
ك وﺑﻨﺎﺗ ِ َ
ﺳﻊ ﻋﻠﻰ أوﻻد َ
ﻓﺈذا ﺗﻘﺮر ﻫﺬا ﻓﻌﻠﻴ َ
ﻚ وأﻣﻬِﻢ ،وأن ﺗﺠﻠﺐ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻣﺎ
ﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻛﻨﺖ
ﻣﻮﺳﺮا أن ﺗﻮ 
ً
ﺼﺮ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ
ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻪ اﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور ﻋﻠﻰ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻚ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻋ ُْﺮ ُ
ف اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺟﺎرٍ ﻋﻨﺪﻛﻢ ﺑﻬﺬا ،ﻓﻼ ﺗُﻘ 
ُ
إدﺧﺎل اﻟﻔﺮح واﻟﺴﺮور ﻋﻠﻰ أﻫﻞ ﺑﻴﺘﻚ.
وأﻗﻮ ُ
ﺑﻚ إﻟﻰ
زوﺟﻚ ﻧﻘﻮدًا ﺗﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻛﺴﻮة اﻟﻌﻴﺪ وﻫﺪاﻳﺎ اﻟﻌﻴﺪ اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻋﻨﺪﻛﻢ ،أو
أﻋﻄﺎك
ل :ﺳﻮاءً -ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻲ!-
ذﻫﺐ ِ
َ
ِ
ِ
ف ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻫﻲ وﺑﻨﺎﺗﻬﺎ وﺻﻐﺎر اﻷوﻻد ،واﻟﺮﺟﻞ ﻋﺎدةً أﻋﺮف ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﺴﻮق واﺷﺘﺮى ﻋﻠﻰ
ﻧﻈﺮك؛ ﻟﻜﻦ ﻋﺎدة اﻟﻤﺮأة أﻋﺮ ُ
ِ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ أوﻻده اﻟﻜﺒﺎر.
واﻟﺨﻼﺻﺔ :ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﺳﻌﺔ اﻟﺼﺪور ،وﻋﻠﻴﻜﻢ ﺟﻤﻴﻌًﺎ -وأﻧﺎ أﻋﻨﻲ :اﻟﺮﺟﺎل وأزواﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء -ﻋﻠﻴﻜﻢ أن ﻳﻌﻔﻮَ
ﺑﻌﻀﻜﻢ ،أن ﻳﻌﻔﻮَ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ زوﺟﺘﻪ ،وإذا ﻛﺎن ﺗﺠﻬِﺪُه ﻓﻲ اﻟﻄَﻠَﺒﺎت ﻓﻠﻴﺤﺴﻦ ﻟﻬﺎ اﻻﻋﺘﺬار.
أزواﺟﻜﻦ ،وأن ﻻ ﺗﻜﻠﻔﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ واﻟﻜﺴﻮة ﻣﺎﻻ ﻳُﻄﻴﻘﻮن،
ﺗﺪارﻳﻦ
أﻧﺖ -ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻲ! -وﺟﻤﻴﻊ ﻧﺴﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﺎت أن
وﻋﻠﻴﻚ ِ
ِ

َ
ن ،ﻣﻦ ﺗﺮ َ
ﻀﺎ ،ﻧﻌﻢ
ك ﺷﻴﺌًﺎ ﻟﻠﻪ ﻋﻮﺿﻪ اﻟﻠﻪ
ﺧﻴﺮا ﻣﻨﻪ ،ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺟﺎءت ﺑﻪ أﺣﺎدﻳﺚ ﻳﺸﺪ  ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌ ً
.وأﺑﺸﺮ َ
ً
|| Sumber
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id
=113098
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