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MENGAMBIL ILMU DARI PARA ULAMA
Asy Syaikh Ubaid bin Abdillah al Jabiry حفظه الله
Pertanyaan:
Semoga Allah membalas engkau dengan kabaikan, wahai Syaikh kami, dan ini pertanyaan
ketujuh dari Saudi, penanya -yang mana ia seorang wanita- menanyakan: Apa hukum
seseorang yang mengajar para wanita dan mengatakan kepada mereka “janganlah kalian
mendengar pelajaran-pelajaran dari para ‘ulama karena kuatnya ‘ibarah (ungkapan kata
mereka dan yang wajib atas kalian adalah mengambil ilmu dari saudari-saudari kalian para
thalabatul ‘ilmi”?
Jawab:
Ini adalah suatu kebodohan. Para wanita di masa yang utama (di masa tiga generasi awal
umat Islam, pen.) dan orang-orang yang baik setelah mereka yang berada pada jalan
mereka, mengambil ilmu dari laki-laki di dalam masjid dan dari belakang tabir. Dan ilmu pada
asalnya diambil dari laki-laki, ini pada asalnya, atau kita katakan lebih banyak/dominannya
(diambil dari laki-laki, pen.). Dari orang-orang yang keluar untuk menuntut ilmu dan
memperdalamnya kebanyakannya adalah dari kalangan laki-laki. Dan ulama dari kalangan
wanita sangat sedikit atau jarang sekali.
Kemudian ‘ibarah (ungkapan kata) dari ahlul ‘ilmi bukanlah sesuatu yang samar atau tidak
jelas yang tidak dipahami seorangpun. Kita lihat laki-laki dan wanita dari kalangan awam
menghadiri pelajaran-pelajaran ilmiyah dan mengambil faidah.
Maka ini adalah suatu kebodohan, na’am.
Jika engkau mendapati seorang wanita yang berilmu, sebagaimana telah berlalu dalam
jawaban terhadap pertanyaan pertama, dan duduk di kalangan wanita, kemudian para
wanita mengambil ilmu darinya secara lisan/langsung, maka tidak disangsikan bahwa ini
merupakan kebaikan yang banyak.
Sumber: http://ar.miraath.net/fatwah/6765
Alih bahasa : Syabab Forum Salafy
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◀️️▶اﻟﺴﺆال
ﻻ: رس اﻟﻨﺴﺎء وﺗﻘﻮل ﻟﻬﻦ َ  ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻦ ﺗُﺪ: وﻫﺬا اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ؛ﺗﻘﻮل اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ،ﺟﺰاك اﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮ ﺷﻴﺨﻨﺎ
ن اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻴﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬن اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ أﺧﻮاﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻌﻠﻢ؟
  وأ،ﻤﻌﻦ دروس اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻘﻮة ﻋﺒﺎرﺗﻬﻢ
ْ َﺗ
َ ﺴ
◀️️▶اﻟﺠﻮاب
 اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮون اﻟﻤﻔﻀﻠﺔ وأﻫﻞ اﻟﺨﻴﺮ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺠﻬﻢ؛ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ،ﻫﺬه ﺟﺎﻫﻠﺔ
 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﺮز ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ، أو ﻧﻘﻮل اﻷﻛﺜﺮ،  ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺻﻞ، واﻟﻌﻠﻢ اﻷﺻﻞ أﺧﺬه ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل.ﺴﺘﺎر
 اﻟﻤﺴﺠﺪ وﻣﻦ وراء اﻟ
 ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮى، ﺛﻢ ﻋﺒﺎرات أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ أﺣﺪ،ﺔواﻟﻌﺎﻟﻤﺎت اﻟﻨﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء ﻗِﻠ،َﺮع ﺑﻪ اﻟﺮﺟﺎل وﺗَﻔ
 إذا وﺟﺪت اﻣﺮأة ﻋﺎﻟﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ،ﻧﻌﻢ. ﻓﻬﺬه ﺟﺎﻫﻠﺔ،رﺟﺎل وﻧﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻮام ﻳﺤﻀﺮون اﻟﺪروس اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻳﺴﺘﻔﻴﺪون
ﻪ ﺧﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻬﺬا ﻻﺷﻚ أﻧ،اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻷول وﺗﺠﻠﺲ ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺎء وﻳﺄﺧﺬن ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎﻓﻬﺔ.
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