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KITAB PEMERDEIGAN HAMBA SAHAYA

1658. Masalah: Pemberian kemerdekaan kepada

hamba sahaya merupakan perbuatan yang terpuji. Tidak ada

perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut.

1659. Masalah: Seseorang tidak diperkenankan

memerdekakan hamba sahaya miliknya; baik yang laki-laki

maupun yang perempuan kecuali karena Allah &, dan bukan

karena selain Allah. Tidak boleh meminta pengganti harta atas

perbuatan memerdekakan hamba sahaya tersebut kecuali khusus

dalam akad kitabah, karena adanya nash mengenai akad kitabah

tersebut.

Sebagian ulama yang berpendapat lain berkata: Jika

pemilik hamba sahaya berkata kepada hamba sahayanya, "Kamu

adalah orang yang merdeka karena syaitan." Maka, ungkapan

memerdekakan itu tetap berlaku sah. Namun pendapat ini
bertentangan dengan firman Allah &,
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" Barangsiapa mengharap perjwnpaan dengan Tuhannya,

maka hendaHah dia mengerjakan amal jnng shaleh dan ianganlah
dia mempersekufukan seori,npun dalam benbadah kepada

Tuhannya." (Qs.Al Kahfi [18]: 110).

Allah & jrgu berfirman,

t)\ 7 |',"ii'Kt b:A.$ y, t;3- ut

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaw menyembah

Allah dengan memumikan ketaabn kepda-N9n, " (Qs. Al
Bayyinah [98]: 5).

Perbuatan memerdekakan hamba sahaya adalah suafu

ibadah, sehingga ;ika ibadah itu dilakukan mumi karena Allah &,
maka ibadah itu hukumnya sah. Sementara jika ibadah itu karena

sekufu Allah yang sekaligus karena Allah, atau mumi karena selain

Allah, maka ibadah itu batal. Karena ibadah itu
dilakukan bertentangan dengan aturan yang diperintahkan

Allah &. Di samping itu, hal ini pun sesuai dengan sabda

Rasulullah ,$,

"Bamngsiapa mengerjakan amal perbuabn tnng frdak

pemah dianjurkan, maka amal perbuatan itu ditolak."

.\, -* t|';i )1,'A "\3'F ";
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Sehrngga wajib menolak pertuatan memerdekakan karena

selain Allah ini, dan membatalkannya.

Telah dirir,rnyatkan kepada kami dari jalur periunyatan

Syr'bah; dari Al Alaa bin AMurrahman, dari Abu Hurairah, dia
berkata: Rasulullah S bersabda dari Allah &, Allah berfirman,
lt-'),; 

"W'";t {ht ,f ,tt')St ;uf (t

.4'it ;'Ai yig ;. 
^t, 

gS q r. *'!?i
"Aku sangat tidak membutuhlan amal ibadah 5nng di

dalamnya dengan selain Aku. Elanngsiap
mengerjal<an amal perbuabn lnng metnpetsekufukan selain aku
betsama-sama-Ku di dalam mqrgqjakannya, maka ,4ku akan
membiarkannya bersama sekufun5n. Dan hendalm5a dia merninb
phala yang sepadan darin3m."

1660- Masalah: Apabila ada orang yang berkata, "Jika

aku memiliki hamba sahaya milik si frl*, maka dia merdeka."
Atau dia berkata, "Jika aku membelinya, maka dia merdeka." Atau
dia berkata, "Jika aku menjual hamba sahaya milikku, maka dia

merdeka."

Atau dia mengungkapkan pemyataan ifu terkait hamba

sahaya perempuan kepunyaan orang lain atau hamba sahaya

perempuan kepunyaannya. Kemudian dia memiliki hamba sahaya

baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin
perempuan, membeli atau menjualnya; maka hamba sahaya baik
yang be{enis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin
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perempuan ihr belum menyandang stafus orang merdeka dengan

sahr dari sekian pemyataan memerdekakan di atas.

Landasan hukum batalnya perbuatan memerdekakan

hamba sahaya keptrnyaan orang lain; baik yang berjenis kelamin

lakilaki maupun berjenis kelamin perempuan adalah, hadits yang

telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, Zuhair bin Harb

menceritakan kepadaku, Isma'il bin hrahim; yaitu hnu Aliyah

menceritakan kepada kami, Ayyub; yaitu As-Sikhtayani

menceritakan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abi Al

Muhallab, dari Imran bin Al Hushain, dia berkata: Rasulullah $
bersabda,

c,{-i-YuJ;-\) ca:-?; e )f. ,b) Y

" ndak ada kewaiiban memenuhi nadzar unfuk melakukan

suatu maksiat, dan tidak pula waiib memenuhi sesuatu (akad) yang

mana dia tidak memiliki hamba sahaya."

l-andasan hukum mengenai batalnya perbuatan

memerdekakan hamba sahaya kepunyaannya, baik berjenis

kelamin laki-laki qaupun perempuan. Karena, jika pemilik telah

menjualnya, maka kepemilikannya atas kedua hamba sahayanya

itu benar-benar hilang, dan tidak wajib memenuhi kesepakatan

akadnya terkait hamba sahaya yang dia tidak memilikinya;

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin

Salamah; Ziyad Al A'lam menceritakan kepada kami, dari Al

Hasan Al Bashri, mengenai orang yang berkata kepada orang lain,

'Jika aku menjual hamba sahaya keptrnyaanku yang berjenis

o] oz..
. J-rJl

I 4 I - AlMuhatla



kelamin laki-laki ini padamu, dia merdeka. Lalu dia menjualnya

padanya.

Al Hasan berkata: Hamba sahaya tersebut tidak pemah

menyandang stafus orang merdeka.

Kalau dia berkata pada orang lain, "Jika aku membelinya

darimu, maka dia merdeka." Kemudian dia pun membelin5ra

darinln, maka dia fidak pemah menyandang stafus orang

merdeka. Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan para

pengikut madzhab kami.

Para ulama yang ada saat ini berbeda pendapat mengenai

masalah tercebut. AslrSyafi'i berkata: Jika seseorang berkata,
"Apabila aku menjual hamba sahaya kepunyaanku yang berjenis

kelamin laki-laki, maka dia merdeka." Lalu dia pun menjualnya,

maka dia merdeka. Sedangkan jika dia berkata, "Apabila aku

mernbeli harnba sahaSn si fulan 5nng berienis kelamin
laki-laki, maka dia merdeka." I-alu dia pun membelinya, maka dia

tidak menyandang stafus orang merdeka.

Sebagian pengikut ma&hab As5rSyafi'i berargumentasi

unhlk mendukung pendapat AslrS!,afi'i hi, bahwa ketika dia

menjualnya, maka hamba sahaya ifu masih berada di bawah

kepemilikannya sesudah jual beli itu disepakati selagi kedua pihak
(penjual dan pembeli) belum berpisah. Oleh karena itu, hamba

sahap tersebut merdeka.

Alasan ini tdak benar, karena Rasulullah S bersabda,

.$:ji & ca;.ii Y
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" Tidak ada kesepakatan jual beli di antara kdua pihak

tlang berakad sampai berpisah."

Jadi, tidak ragu lagi, bahwa dia belum menjualnya sama

sekali sesudah adanya kesepakatan jual beli itu. lalu ketika kedua

pihak yang berakad jual beli itu telah berpisah, maka pada waktu

itulah dia telah menjual budak tersebut, dan dia tidak memiliki hak

memerdekakan hamba sahaya yang telah menjadi milik orang lain.

Abu Hanifah dan St"&an berpendapat sebaliknya dari

pendapat As5r-Syafi'i, gaifu; bahwa mereka berpendapat: Jika dia

berkata, "Apabila aku menjual hamba sahaya milikku yang berjenis

kelamin laki-laki, maka dia merdeka." Lalu dia menjualnya, maka

dia tidak pemah menyandang status orang merdeka lantaran

pemyataan penjual tersebut.

Sementara Apabila dia berkata, "Jika aku membeli hamba

sahaya milik orang lain, maka dia merdeka." Lalu dia membelinya,

maka hamba sahaya yang bersangkutan ihr menjadi orang yang

merdeka.

Malik berpendapat: Jika seseorang berkata, "Apabila aku

menjual hamba sahaya milikku, dia merdeka." Lalu dia

menjualnya, dia orang merdeka. Jika dia berkata, "Apabila aku

membeli hamba sahaya milik si fuIa., maka dia merdeka," lalu dia

membelinya, maka dia pun juga menjadi merdeka.

Jadi, kalau dia berkata, "Jika aku menjual hamba sahaya

milikkr, dia merdeka," sementara orang lain berkata, "Jika aku

membeli hamba sahaya rnilik si fulan, maka dia merdeka,"

kemudian dia menjualnya padanya, maka dia merdeka di bawah

kepemilikan penjual, dan bukan di bawah kepemilikan pembeli

tersebut.

l-61-AtMuhana



Kami telah meriwayatkan pendapat ini dari hrahim An-
Nakha'i, dan juga Al Hasan. Ini pendapat yang kontradiktif dari

Malik. Padahal menurut Malik, kedua pihak yang berakad jual beli

itu terikat ker,r,rajiban memerdekakannya melalui pemyataan

mereka berdua- 
\

Sebagian para pengikut madzhab Malik berpendapat:

Kemerdekaan hamba sahaln tersebut berganfung dengan sumpah

penjual. Ini adalah pendapat lang mencampuradukkan yang benar

dan yang salah. Karena pengikut madzhab Abu Hanifah

menentangnya, dia berpendapat: Jush.r kemerdekaan hamba

sahaya itu bergantung dengan sumpah pembeli. Pengikut madzhab

lain menentangnya, dia berpendapat: Jush.r kemerdekaannya ihr

bergantung dengan sumpah keduanya, sehingga dia merdeka di
bawah kepemilikan mereka berdtra.

Hammad bin Abu Sulaiman berpendapat: Hamba sahaya

tersebut merdeka di bawah kepemilikan pembeli tersebut, dan
penjual membeli hamba sahaya yang lain dengan uang hasil

penjualan hamba sahaya tersebut, lalu dia memerdekakannya. Ini
pendapat yang sungguh amat sangat mengherankan, bagaimana

menurutnya boleh menjual bagi orang yang bema&ar
memerdekakannya, kemudian dia berkalajiban memerdekakan

hamba sahaya lain yang dia sama sekali tidak pemah bemadzar

unfuk memerdekakannya. Inilah karakteristik pendapat logika

dalam menjawab persoalan agama. -Kami memuji Allah atas

keagungan nikmat-Nya.-

L661. Masalah: Tidak boleh memerdekakan secara

bersyarat, dan tidak pula bersyarat memberi harta kecuali dalam

al<ad kibbah. Tdak boleh bersyarat memberikan pelayanan, dan
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tidak pula bersyarat lain selain s5arat yang telah disebutkan. Hal ini

sesuai dengan sabda Rasulullah $,

" setiap syarat yang frdak dktur dalam Kibbullah Ta'ala,

adalah qnrat yang batil."

Apabila ada seseorang menuhrkan hadits yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin

Salamah; Sa'id bin Jumhan menceritakan kepada kami, Safinah

Abu AMurrahman hamba sahaya yang dimerdekakan oleh

Rasulullah $ menceritakan kepada kami, dia berkata: Ummu

Salamah berkata padaku, "Aku bermaksud memerdekakanmu,

dan aku mengajukan syarat kepadamu agar melayani Rasulullah $
seurnur hidupmu."

Aku berkata: Sekalipun engkau tidak mengajukan syarat itu
kepadaku, aku tidak akan pemah meninggalkan Rasulullah $
hingga aku mati. Safinah berkata: Lalu Ummi Salamah

memerdekakanku, dan dia menetapkan syarat kepadaku yaitu

melayani Rasulullah S selagi beliau hidup."

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul Warits bin

Sa'id, dari Sa'id bin Jumhan, dari Safinah. Sa'id bin Jumhan tidak

dikenal keadilannya, bahkan dituturkan bahwa haditsnya itu fidak

dapat dijadikan pegangan.

Jika pun benar hadits tersebut shahih, maka di dalam hadits

ini pun tidak ada penjelasan, bahwa Rasulullah $ mengetahui

peristiwa tersebut, lalu beliau membenarkannya. Padahal para

pengikut madzhab Abu Hanifah, para pengikut madzhab Malik,

dan para pengikut ma&hab AslrSyafi'i tidak memperbolehkan
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memerdekakan secara bersyarat, yaitu melayani si fulan selagi dia

hidup. Jadi, mereka benar-benar menentang hadits ini.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu

Wahb, dari Abdullah bin Umar, dari Abi Baln, dari Salim bin

Abdullah bin Umar, dia berkata: Umar bin Al Khaththab

memerdekakan hamba sahaya yang mau mengerjakan shalat dua

rakaat, yaifu hamba sahaya di bawah pemerintahannya, dan dia

mengajukan syarat kepada sebagian mereka, agar memberi

pelayanan pada khalifah sesudahnya, jika dia suka dua atau tiga

tahun lamanya.

Diriwayatkan dari ;alur periwa5ntan Abdurrazaq; dari hnu
Juraii, Ayt b bin Musa As-Sikhtayani mengabarkan kepadaku, Nafi'

mengabarkan kepadaku, dari AMullah bin Umar, dia berkata:

Umar bin Al Khaththab memerdekakan setiap orang yang

mengerjakan shalat, yaifu budak yang menjadi tahanan dari

kalangan bangsa arab. Dia memastikan memerdekakan mereka,

dan mengajukan syarat kepada mereka: Bahwa kalian harus

melayani khalifah sesudahku tiga tahun lamanya. Dan Umar

berjanji kepada mereka: Bahwa dia dan khalifah sesudahnya akan

senantiasa memberi kalian banfuan keuangan dengan banfuan

yang sarna seperti yang kuberikan kepada kalian. [^alu Al Khiyar

membeli pekerjaannya tiga tahun lamanya ifu dari Utsman dengan

Abi Farwah, dan Utsman membebaskan Al Khiyar dari tunhrtan

memberi pelayanan tersebut, dan menerima Abu Fanvah.

Dengan sanad yang sama, yang sampai pada hnu Jurarj,

dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari hnu Umar, bahwa dia
pemah memerdekakan hamba sahaya miliknya, dan mengajukan

qnrat kepadanya; yaitu bahwa dia berhak atas pekerjaannSra dua

tahun lamanya, lalu dia bekerja untuk hnu Umar setengah tahun,
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kemudian dia berkata padanya: Aku benar-benar membebaskanmu

dari syarat yang telah kutentukan kepadamu, kamu orang yang

merdeka, dan kamu tidak wajib melakukan pekerjaan apapun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufuan bin Uyainah,

dari Amru bin Dinar, dia berkata: Ali bersedekah sesudah dia

meninggal dunia berupa tanah miliknya, dan memerdekakan

sebagian hamba sahaya miliknya, dan dia mengajukan syarat

kepada mereka, yaihr mereka harus bekerja mengolah tanah ihr

selama lima tahun lamanya.

Diriwayatkan dari lbnu Abi Syaibah, Abbad menceritakan

kepada kami, dari Hajjaj, dari Al Qasim bin Abdunahman, dari AI

Mughirah bin Sa'd bin Al Akhram, dari ayahnya, bahwa ada

seseorang menemui lbnu Mas'ud, dia berkata: "AkLl sesungguhnya

telah memerdekakan hamba sahaya milikku yang berjenis kelamin

perempuan ini, dan aku mengajukan syarat kepadanya agar dia

tetap memberikan pelayanan terhadapku sebagaimana seorang

hamba sahaya perempuan memberikan pelayanan terhadap

perniliknya kecuali kemaluan. "

Tatkala aku bertindak keras pada dirinya, dia berkata,

"Sesungguhnya aku wanita merdeka." hnu Mas'ud berkata,

"Kemerdekaan itu sama sekali fidak dimilikinya, bawalah diri

hamba sahaya perempuan tersebut, pergilah beserta hamba

sahaya tersebut, karena kamu berhak menunfut syarat yang telah

kamu tentukan kepadanya. "

Para pengikut ma&hab Abu Hanifah, pengikut madzhab

Malik dan pengikut madzhab Asy-Syafi'i menentang semua hadits

ini. Karena kesemua hadits ihr mengandung penjelasan tentang

kemerdekaan dengan syarat memberi pelayanan sesudah

dimerdekakan dan untuk jangka waktu yang tidak diketahui.
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Mereka tidak memperbolehkan pemerdekaan secara

bersyarat ini. Padahal sepengetahuanku, tidak ada seorang pun

dari kalangan sahabat yang menentang mereka. Padahal mereka

itu menghormati pendapat seperti ini, jika sesuai dengan pendapat

mereka. Sementara menunrt kami, tidak ada argumentasi yang
terkandung dalam pemyataan seseorang selain Rasulullah S.

Kami telah meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musalryab: "Jika

orang memerdekakan hamba sahaya miliknya, dan dia

menenhrkan syarat kepadanya yaitu memberi pelayanan

terhadapnya, maka dia merdeka, dan syaratrya batal."

Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah,

dari Abi Khalid Al Ahmar, dari Yahya bin Sa'id, dari hnu AI
Musay;ab.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah;

dari Abbad bin Al Abdul Wahid bin Ahmad Al Malihi, dari Yahya
bin Sa'id At-Taimi, dari ayahnya, dari Syuraih dengan pendapat
yang serupa dengan Sa'id bin Al MusaSnTib.

Para pengikut ma&hab Abu Hanifah, pengikut madzhab

Malik dan pengikut madzhab AsySyafi'i mempertolehkan
pemerdekaan secara bersyarat orang yang memberi harta. Padahal

sepengetahuan kami, pendapat ini tidak pemah diriwayatkan dari
seorangpun dari kalangan sahabat 4g keorali dalam akad kiAbah.

Apabila mereka mengatakan: Kami menganalogikan
pemberian harta itu dengan akad kitabali? Maka kami katakan:

Kalian telah menyampaikan pendapat yang kontradiktif, karena

kalian tidak memperbolehkan dalam akad kitabah adanya

penjaminan, dan tidak pula membayar cicilan sesudah merdeka,

sementara kalian memperbolehkan semua itu dalam hal
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memerdekakan secara bersSprat; pitu mernberi harta. Jadi, kalian

telah membatalkan analogi kalian, bagaimana tidak membatalkan,

padahal analogi itu selunrhqn batal?

Kemudian dalam hal memerdekakan hamba sahaya ini

mereka memiliki banyak pendapat yang asing. Abu Hanifah

berpendapat: Apabila orang berkata kepada hamba sahaya

miliknya, "Kamu orang yang merdeka dengan syarat membantuku

selama empat tahun," lalu hamba sahaSn itu menerima qnrat
tersebut, kemudian dia merdeka, lalu dia meninggal dunia pada

saat itu juga. Maka, sesekali Abu Hanifah menjawab: Nilai tukar

pekerjaan membanhrnya selama empat tahun dipertanggung-

jaunbkan ke dalam hartanya. Ini pendapat fuySyafi'i, kemudian

dia menarik kembali pendapatrya, dia berkata: Nilai fukar dirinya

itu dipertanggungjawabkan ke dalam hartanya.

Abu Hanifah berkata: Jika orang berkata kepada hamba

sahaya miliknya, "Kamu adalah orang merdeka dengan ryarat
memberi serafus dirham, atau dengan syarat kamu wajib

menanggung serafus dirham. Maka, hamba sahaya tersebut

memiliki dua pilihan; yaitu menerima atau menolak tawaran

tersebut.

Jika dia menerima tawaran tersebut ketika di tempat

dibmtrya kesepakatan memerdekakan itu, maka dia adalah orang

yang merdeka, dan harta itu stafusnya utang lnng wajib

ditanggungnya. Apabila dia tidak menerima tawaran tersebut,

maka dia memiliki kemerdekaan, dan tidak ada harta 5nng menjadi

tanggungannya.

Abu Hanifah berkata: Ji[<a orcng berkata kepada hamba

sahaya milikn5n, "Ketika kamu membayar seribu dirham

kepadaku, maka kamu adalah otang png merdel<a," maka dia
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boleh menjualnya selama hamba sahaya itu belum membayamya,
tetapi ketika dia telah membayamya, maka dia orang yang
merdeka.

Malik berkata: Jika orang berkata kepada hamba sahaya
milikn5a, "Kamu adalah orang merdeka dengan syarat kamu wajib
membayar seribu dirham," maka hamba sahaya itu tidak
berkamjiban membayamya, dan tidak memiliki stafus orang yang
merdeka kecuali dengan membayamya. sehingga ketika dia telah
membayamya, maka dia adalah orang yang merdeka.

Malik berkata: "Jika kamu datang padaku dengan
membawa uang seribu dirham, maka kamu adalah orang yang
merdeka." "Kapan saja kamu datang padaku dengan membawa
uang seribu dirham, maka kamu adalah orang yang merdeka,"
maka dia tidak boleh menjualnya sampai penguasa memberi
kepufusan terhadapnln, dan hamba sahaya itu tidak wajib
mengangsumya. Sehingga jika dia tidak mampu ba5ar, maka
penguasa menetapkann5a sebagai orang yang tidak mampu
membayar, dan sang pemilik boleh menjualnya.

Malik berkata: Jika orang berkata pada hamba sahaya

milikn5n, "Kamu merdeka saat ini juga, dan kamu wajib memberi
seribu dirham," maka dia adalah orang yang merdeka, dan harta
itu menjadi tanggungannya.

hnu Al Qasim yang juga pengikuh.rya berkata: Dia orang
yang merdeka, dan tidak ada ka,vajiban apapun atas dirinya. yang

terakhir inilah pendapat yang shahih. Karena, dia tidak pemah
mengganfungkan stafus kemerdekaan ifu dengan penjaminan
tersebut, bahkan dia telah memberikan kemerdekaan ifu tanpa
syarat apapun. Kemudian Malik menetapkannya harus
menunaikan kavajiban yang dia tidak berkewajiban membayamya.
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Tetapi, berapa lama penguasa memberikan kepufusan

terhadapnya, satu jam, dua jam, sehari, dua hari, satu Jumat, dua

Jumat, setahun atau dua tahun? Setiap batasan waktu dalam hal

pemerdekaan ini, adalah batasan yang batil secara meyakinkan,

karena pendapat tersebut hanya klaim tanpa bukti dalil.

Pendapat lain mengenai pemerdekakan hamba sahaya ini,

bahwa jika pemyataan pemilik hamba sahaya itu diposisikan

seperti pemyataan memerdekakan dengan sifat tertentu, maka

pemerdekaan dengan sifat itu bersifat mengikat, karena hamba

sahaya itu miliknya. Jadi, kapan saja dia datang padanya

membawa sesuatu yang telah diucapkan oleh pemiliknya, maka dia

merdeka selama dia masih tetap menjadi miliknya. Pemiliknya

boleh menjualnya sebelum dia berhak memiliki kemerdekaannya,

karena dia hamba sahaya miliknya.

Inilah sejumlah pendapat yang diketahui tidak pemah

diriv,rayatkan dari orang sebelum mereka. Malik memberikan dua

pilihan kepada hamba sahaya, dimana tidak ada satupun dalil yang

menerangkan, bahwa hamba sahaya itu memiliki dua pilihan

tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L662. Masalah: Jika ada orang berkata, "Memerdeka-

kan hamba sahaya itu adalah karajibanku terhadap Allah S,"
maka dia berkewajiban memerdekakan hamba sahaya tersebut.

Jika ada orang yang berkata, "Apabila urusan ini tercapai,

yaifu sesuatu yang tidak mengandung kemaksiatan, maka hamba

sahaya milikku ini adalah orang yang merdeka," dan temyata

perkara itu terwujud, maka dia pun merdeka. Kami telah

menyebutkan keterangan ini dalam pembahasan nadzar.
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Orang yang bemadzar hamba sahaya, temyata nadzar
tersebut adalah nadzar yang sama sekali tidak ada perbuatan

memerdekakan hamba sahaya yang dia tidak miliki, maka nadzar
tersebut bersifat mengikat, ini sesuai dengan keterangan yang telah
kami sebutkan dalam pembahasan nadar.

Berkaitan dengan masalah ini, telah disampaikan sebuah

nash, yaitu pertanyaan Mu'awiyah bin Al Hakam yang
disampaikan pada RasuLrlluh #, sesungguhnya hamba sahaya

adalah suatu ka,vajibanku terhadap Allah, maka apakah aku harus
memerdekakannya? Lalu beliau $ bertanya pada hamba sahaya

ifit, "Dimana Allah?' lalu dia menunjuk ke arah langrt, beliau lalu
berkata: "Dia seorang wanib Wng beriman, maka merdel<akanlah

did'.

Ini nash yang sangat jelas menerangkan ka,vajiban
memerdekakan hamba sahaya baE orang yang telah
mar,rajibkann5n untuk Allah &. -Hanya dengan Allah &1, kami

berpegang teguh.-

1663- Masalah: Tidak boleh memerdekakan janin tanpa
memerdekakan ibunya, apabila ruh telah ditiupkan ke dalam janin

tersebut sebelum ibunya melahirkannya. Tidak boleh pula

menghibahkan janin tanpa menghibahkan ibunya.

Boleh memerdekakan janin sebelum ruh ditiupkan ke dalam
fubuh janin ifu, dan akibat memerdekakan janin itu, ibunya
menyandang stafus wanita yang merdeka, walaupun dia tidak
pemah bermaksud memerdekakannya. ndak boleh menghibah-
kannp tanpa menghibahkan ibunya.
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Apabila dia memerdekakannSra pada saat dia sedang hamil,

maka jika janinnya itu belum ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya,

maka janin tersebut merdeka kecuali, dia mengecualikan janin

tersebut. Sehingga ketika dia mengecualikannya, maka ibunya pun

merdeka, sementara janinnya itu Udak merdeka.

Apabila ruh telah ditiupkan ke dalam janin tersebut, maka

jika dia mengikutsertakan ianin ifu dengan ibunya ketika dia

memerdekakan ibunya, maka janin ihr merdeka. Apabila dia tidak

mengikutsertakan sang janin, atau mengecualikannya; sang ibu

janin wanita merdeka, sedang janin itu tidak merdeka- Demikian

juga jawaban mengenai hibah ketika dia menghibahkan ibu janin,

tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Batasan wakfu

peniupan ruh ke dalam tubuh janin adalah, genap empat bulan

sejak masa kehamilannya.

Landasan hukum yang membenarkan pendapat kami

adalah, firman Allah &,

'26:1fr 6fr 11;'-,SBi 6L$ @ ,af; )G e'Liii

6+'4*fitail4'\4
'*$ialTt$ 

"ctgL1{6" Dan sesungguhngm l{ami telah menciptakan manusia dari

suatu saripati herasal) dari bnah. Kemudian Kami jadikan saripati

itu air mani (yan7 disimpn) dalam tempat tnng kokoh (nhim).

Kemudian aa mani itu Kami i,adikan damh, lalu
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darah itu Kami jadikan daging dan segwmpal

daqin7 itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang betutang itu
Kami bungkus dengan daging Kemudian Kami jadikan dia
mal<hluk yang hefientuk) lan. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta
yang pling baik;' (Qs. Al Mu'minuun l23l:72-L41.

Diriwayatkan dari jalur periwalntan Muslim; Al Hasan bin
AIi Al Halwani menceritakan kepada kami, Abu Taubah; yaitu Ar-
Rabi' bin Naft' menceritakan kepada kami, Mu'awiyah; yaifu hnu
Salam menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Abu
Salam, Abu Asma' fu-Rahabi menceritakan kepada kami:
Tsauban; hamba sahaya yang dimerdekakan Rasulullah $
menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Rasulullah $
bersaMa,

,J4.1 ,y
,h';tu6tq

l)U
I

dlll

,fui if'rJt ic,
p\_u; rf ;1 if',rl );, t;7Lt

')r )c

.i' prr * ,y')t G; rl'-at'a >," r;y,

"Air mani lakilaki berwama putih, sedang air mani

Wrempuan betwama kun@. I-alu tatkala kdua air mani ifu
men3afu, lalu air mani laki-laki mengalahkan air mani perempuan,
maka merel<a mempunyai anak lakiJaki dengan seizin Allah, dan
ketika air mani perempuan mengalahl<an air mani laki-laki, mereka
mempunyai anak perempuan dengan seizin Allah," dia
menufurkan hadits tersebut se@ra lengkap.

Diriwayatkan dari lalw periwayatan Syu'bah, dan Su[,ran,

keduanya dari Al A'masy, Zaid bin Wahb menceritakan kepada
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kami, AMullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami, dia
berkata: Rasulullah S menceritakan kepada kami,

1drf if ,r, e &- €*l'6t" o:l

'j4 "^U L'k ; A;'Ji "^1L }k'"; t1';

.c's\t*&';

,"a! €,\ft$ Ge * hr di'; i;
W\'t'GP" L"k;- i uft'^:;tfr'),

"Bahwa prosq penciptaan seorang dai kalian adalah

dalam ibun5n selama empat puluh hari,

kemudian air mani ifu berubah menjadi segumpal darah, kemudian

darah ifu berubah menjadi segumpl dagtng kemudian

Allah mengutus seorang malail<at anak yang dikandung tersebut,

lalu dia disuruh menatat empt perkara, lalu dia menulis

ruekin5n, amal perbuatannya, usianya, kemudian dia menulis

apakah dia orang Jnng celaka abu yang beroleh kebahagian,

kemudian ruh ditiupl<an ke dakm anak yang ada di dalam

l<andungan tercebut" dia lalu menufurkan hadits tersebut secara

lengkap.

Beberapa nash yang telah disebutkan ini membenarkan

semua yang telah kami sampaikan. Jadi, tidak diragukan lagi

bahwa janin ifu sampai genap serafus dua puluh malam bempa air

mani dari air mani ibunya, segumpal darah, dan segumpal daging,

pifu kandungan yang dikandung ibunya, sarna seperti seluruh
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p€rkara lain Sang ada di dalam . Sehingga janin itu
melengkapi ibunya, karena janin itu sebagian dari ibunya.

Pemilik hamba sahaya perempuan boleh mengecualikan-

nya, karena janin dan ibunya ihr akan saling berpisah, sama seperti

berpisahnp air susu dan ibu tersebut. Jika janin itu kondisinya

demikian (bagian yang tak terpisahkan dari ibunya), maka ketika

dia dimerdekakan, maka sebagian dari ibunya itu telah

dimerdekakan, akibatrya harus memerdekakan semuanya. Hal ini

sesuai dengan keterangan yang akan kami sebutkan sesudah

pembahasan ini, insya Allah.

Tidak boleh menghibahkan janin, tanpa menghibahkan

ibunya, karena janin itu barang yang tidak diketahui wujudnya,

padahal hibah barang yang tidak diketahui wujudnya itu hukumnya

tidak boleh, hal ini sesuai dengan keterangan yang telah kami

sebutkan dalam pembahasan hibah.

Sedangkan ketika ruh sudah ditiupkan ke dalam janin

tersebut, maka janin itu adalah makhluk lain yang berbeda dengan

ibunya, karena Allah S menyebutrya, kgt " Kemudian kami

jadil<an dia mal<hluk yang herbentulr) lain." (Qs. Al Mu'minuun

l23l: t4l.

Janin itu seuraktu sudah ditiupkan ruh ke dalam dirinya,

terkadang berjenis kelamin laki-laki, sedang ibunya berjenis

kelamin perempuan. Terkadang janin ifu berjumlah dua orang,

sementara ibunya h.rnggal. Terkadang janin ifu berkulit hitam atau

putih, sedang ibunya berbeda dengan janin tersebut dalam hal

bentuk dan prilakun5n, dalam hal bahagia dan celakanya.
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Jadi, ketika janin itu kondisinya demikian (berbeda dengan

ibunya), maka tidak boleh menghibahkannya dan Udak pula

memerdekakannya tanpa menghibahkan atau memerdekakan

ibunya. Karena janin itu barang yang tidak diketahui wujudnya.

Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan

perbuatan yang hatinya suka unfuk melakukan perbuatan tersebut,

dan tidak mungkin hati itu suka melakukannya kecuali dalam

melakukan suatu yang diketahui sifat dan besarannya. Sehingga

jika dia memerdekakan ibunya, maka janin itu tidak memiliki

kemerdekaan, sebab janin itu Adalah makhluk lain yang berbeda

dengan ibunya. Apabila dia menghibahkannya, maka juga

demikian.

Apabila dia mengikutsertakan kandungannya dengan ibu
janin tersebut kefika memerdekakan ibunya, menghibahkan atau

menyedekahkannya, maka menyertakan kandungan ifu hukumnya

diperbolehkan. Karena banyak orang pada masa hidup

Rasulullah $, sepengetahuan beliau dan sepeninggal beliau,

memerdekakan janin dalam kandungan, dan mengesahkan

memerdekakan janin dalam kandungan ibunya, menghibahkannya

juga demikian, menjualnya juga demikian, menerimanya sebagai

hak milik melalui pembagian juga demikian, menyedekahkan,

menghadiahkan, berkurban temak betina, lalu mereka

menyertakan kandungannya unfuk melengkapinya, sehingga janin

dalam kandungan itu hukumnya sama seperti induknya. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu

Abi Syaibah, Qurrah bin Abi Sulaiman menceritakan kepada kami,

dari Muhammad bin Fadhalah, dari ayahnya, dari Ibnu Umar,

rnengenai orang yang memerdekakan hamba sahaya miliknya
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yang berjenis kelamin perempuan, dan dia mengecualikan janin
yang ada dalam kandungannya, dia berkata: Dia boleh
mengecrralikannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdul
Malik bin Aiman; Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan

kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, AMurrahman
bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abbad Al Muhallabi

menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, "Bahwa dia pemah memerdekakan hamba sahaya

miliknya yang berjenis kelamin perempuan, dan dia mengecualikan
janin yang ada dalam kandungannya."

Dengan pendapat ini pula, Ubaidillah bin Umar
berpendapat. Keterangan ini sanadnya sangat jelas bagaikan

matahari mulai dari awal sampai akhir sanadnya.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id AI Qaththan; Hisyam bin
Hassan menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin,

bahwa dia menjawab mengenai masalah orang !/ang
memerdekakan hamba sahaln miliknya yang berjenis kelamin
perempuan, dan dia mengeoralikan janin yang ada dalam

kandungannya, dia berkata, "Dia boleh mengecualikannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari hnu
Juraij, dari Atha' bin Abi Rabah, mengenai orang yang

memerdekakan hamba saha5ra milikngn yang berjenis kelamin
perempuan, dan dia mengeoralikan janin yang ada dalam
kandungannya, dia berkatai "Dia boleh mengecualikannya. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abi Tsaur, Asbath
menceritakan kepada kami, dari Sufi7an Ats-Tsauri, dari Manshur
bin Al Mu'tamir, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata: Siapa yang

\-
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mengadakan akad kitabah dengan hamba sahaya miliknya yang

berjenis kelamin perempuan, dan dia mengecualikan janin yang

ada dalam kandungannya, maka tdak ada masalah dengan
pengecualian tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah;

Yahya bin Yamani menceritakan kepada kami, dari Sufuan Ats-
Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari hrahim An-Nakha'i, dia
berkata: Ketika dia memerdekakan, dan mengecualikan janin yang

ada dalam kandungannya, maka dia boleh mengecualikannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari
Sufuan Ats-Tsauri, dari Jabir, dari AsySya'bi, dia berkata:

Barangsiapa memerdekakan hamba sahaya miliknya Snng berjenis

kelamin perempuan, dan dia mengecualikan janin yang ada dalam

kandungannya, maka dia boleh mengecualikannya.

Diriwaptkan dari Ibnu Abi Syaibah, Harami bin Imarah bin
Abi Hafshah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan
kepada kami, dia berkata: Alm bertanya pada Al Hakam bin
Utaibah, dan Hammad bin Abu Sulaiman tentang hal tersebut?;

yaitu tentang orang yang memerdekakan hamba sahaya miliknp
yang berjenis kelamin perempuan dan mengecualikan janin yang

ada dalam kandungannya? Mereka semua berkata: Dia boleh
melakukan perbuatan tersebut.

Pendapat sempa juga telah diriwayatkan dari Abu Hurairah,
ini merupakan pendapat Abi Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin
Rahawaih, Al Auza'i, Al Hasan bin Ha5ry, hnu Al Mundzir, Abi
Sulaiman, dan para pengikut ma&hab kami.
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AI Hasan Al Bashri, Az-Zvhi, Qatadah, dan Rabi'ah
berkata: Ketika dia memerdekakannya, maka anaknya adalah
merdeka, dan dia tidak boleh mengecualikannya.

Pendapat sempa diriwayatkan dari Sa'id bin AI Musayyib -
namun hdak shahih diriwayatkan dari hnu Al Musayyib- ini juga

yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Sufyan, Malik, dan Asy-
Syafi'i.

Rabi'ah berkata: Apabila dia memerdekakan janin yang ada

dalam kandungan hamba sahaya miliknya yang berjenis kelamin
perempuan, tanpa memerdekakannya, maka janin itu tetap
menjadi miliknya. Sehingga jika dia melahirkannya, kemungkinan
dia boleh memerdekakannya, dan dia boleh menjual ibunya
sebelum dia melahirkan, sedangkan hamba sahaya perempuan dan
anaknya tetap berstafus budak, dan memerdekakan janin itu
hukumnya batal. Demikian juga jika dia meninggal dunia, maka
hamba sahaya perempuan miliknya dan janin yang ada dalam
kandungannya ifu tetap berstatus budak. Janin itu sama sekali

tidak memiliki kemerdekaan.

Malik berkata: Jika dia memerdekakan janin yang ada

dalam kandungan hamba sahaya miliknya; apabila dia meninggal
dunia, dan pihak yang berpiutangnya menagihnya, maka hamba
sahaya miliknya itu dijual, dan janin yang ada dalam kandungannya
tetap berstafus budak, yang mana dia tidak memiliki kemerdekaan
sama sekali. Apabila hamba sahaya itu tidak dijual sampai dia
melahirkan, maka anak yang dilahirkan ifu statusnya adalah orang
merdeka.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata: Apabila dia
memerdekakan janin yang ada dalam kandungan hamba sahaya

miliknya, maka janin ifu statusnya adalah orang merdeka, dan dia
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tidak akan menyandang stafus budak selamanya. Ini adalah

pendapat lrang mereka telah tentang dari hnu Umar, padahal

diketahui tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat

menentangnya. Padahal mereka sangat menghormati lbnu Umar
ini.

Mengenai pendapat Rabiah, dan Malik, sangat konbadiktif,

dan tindakannya yang memerdekakan janin hamba sahaya

miliknya ihi tidak lepas dari apakah hal itu posisinya sama dengan

memerdekakan, atau Udak memerdekakan. Jadi, apabila

tindakannSn mernerdekakan janin itu adalah suahr perbuatan

memerdekakan, maka tidak boleh menjadikannya sebagai budak;

baik ibtrnya dijual atau tidak pemah dijual. Namun jika tindakannya
itu bukanlah suatu perbuatan memerdekakan, maka tidak boleh
men3ntakan kemerdekaan janin ifu hukumnya sfr, walaupun
hamba sahaya ifu telah melahirkannya, dengan alasan

"Pertuatannya itu bukanlah perbuatan memerdekakan."

Mereka lupa akan argumentasi mereka dengan sabda Nabi

#,
o , o )) / o-r*sr I

"Kaum muslimin ifu teril<at dengan syarat-syarat mereka."

Mereka juga berargumentasi dengan firman Allah &,

\ffu'35
"Penuhilah al<ad-akaditul' (Qs. Al Maa'idah [5]: 1).

Pendapat Rabi'ah dan Malik ini adalah pendapat yang tidak

didukung oleh dalil; baik oleh Al Qur'an, Sunnah, riwayat yang
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lemah, pendapat sahabat, dan pendapat seomng ulama sebelum
Rabi'ah dan Malik, dan tidak didukung oleh selain mereka berdua,
tidak didukung oleh dalil qiyas, dan tidak pula pendapat logika
yang jemih, bahkan pendapat mereka berdua ifu bertentangan
dengan semua dalilyang telah disebutkan itu. -Hanya kepada Allah
lah kami memohon taufik.-

Kami mengetahui mereka berargumentasi dalam sebagian

kasus tersebut dengan suatu keterangan yang tidak diketahui

sumber asalnya, +,!pr6ani f t *ri ]i "S"tiup yang memiliki

rahim, maka anaknya posisinSra sarna seperti pemilik rahim
tersebut"

Mereka adalah orcng pertama yang menentang keterangan
ini, karena mereka berpendapat mengenai anak yang diposisikan
sebagai ditntjanin, dan hamba sahaya perempuan yang dimiliki:
Dia tetap berstatus hamba sahaSa, sementara anaknSra adalah
orang yang merdeka.

Sebagian mereka berkata: Kami sama sekali tdak
menemukan seorang perernpuan yang merdeka, lnng mana
janinnya berstatus budak yang dimiliki. Kami menjawab: Kalian
juga tdak menemukan perempuan yang dimiliki otang lain,

sementara anaknya merdeka. Kalian telah membuat putusan

hukum tersebut dalam masalah unmul walad.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah sarna sekali tidak
menemukan hukum budak yang melarikan diri dari pemiliknya,
dan memposisikannya ke dalam golongan budak yang fidak
melarikan diri dari pemilikn5ra. Para pengikut madzhab Malik sama
sekali tidak menemukan perempuan yang menikah dengan Zaid,
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yang mana dia dapat mewarisi Umar melalui hubungan suami istri,

padahal dia lerada di bawah naungan Zaid.

Para pengikut madzhab Asy-Syafi'i pun tidak menemukan

hukum musharrah dalam selain mushanah. Ini adalah

pencampuradukkan yang benar dan yang salah, dan tidak ada

duanya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L664. Masalah: Jika orang memerdekakan sebuah

anggota badan; apapun anggota badannya, dari hamba sahaya

miliknya baik yang berjenis kelamin perempuan atau berjenis

kelamin laki{aki. Atau dia memerdekakan sepersepuluh dari

bagian badan mereka, atau bagian yang diketahui juga demikian

(dari badan mereka): Maka hamba sahaya tersebut seluruhnya

merdeka. Demikian juga kalau dia memerdekakan sebuah kuku,

sehelai rambut atau bagian fubuh lainnya.

Hal ini sesuai dengan keterangan yang telah diriwayatkan

dari jalur periwayatan Ahmad bin Sytr'aib; Abdah bin Sulaiman

Ash-Shafar Al Bashri menceritakan kepada kami, Suwaid

menceritakan kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah menceritakan

kepada kami, Ubaidillah; yaitu hnu Umar menceritakan kepada

kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Rasulullah $ bersaMa,

tt k iib rW f"rrL1
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"Barangsiapa memerdekakan sesuafu (bagtan) dai hamba
sahaya yang dimilikinya, maka dia (harus memerdekakannya
seluruhnya, andaikan dia memiliki harb yang menyamai harganya.
Jadi, jika dia tidak memiliki harta, maka bagiannya dari hamba
saha5n yang dimilikinya itu merdeka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;
Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Al
Walid; yaitu Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Hamam;
yaifu lbnu Yahya menceritakan kepada kami, dari eatadah, dari
Abi Malih Al Hudzali, dari ayahnyra: Bahwa ada seorang lelaki dari
Hudzail memerdekakan bagian miliknya dari hamba sahaya yang
dimiliki, lalu Rasulullah # memperbolehkan memerdekakannya,

dan beliau bersabda,

"Allah satna sekali tidak memiliki sekufu."

Ini kedua sanad yang shahih. Berdasarkan keterangan ini,
jawaban yang telah kami sebutkan dalam menjawab masalah
sebelum masalah ini memberi kepastian, bahwa orang yang
memerdekakan janin hamba sahaya miliknya, sebelum ruh
ditiupkan ke dalam jasadnya, maka hamba sahaya tersebut
merdeka lantaran memerdekakan janin tersebut, karena janin
adalah sebagian dari hamba sahaya ifu, dan juga sesuafu yang
tidak terpisahkan dari hamba sahaya tersebut.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan
Muhammad bin Al Mutsanna; Hafsh bin Ghiyats menceritakan
kepada kami, laits bin Abi Sulaim menceritakan kepada kami, dari
Ashim, dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata mengenai omng yang

A;t, i;i
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berkata pada khadimnya, "Kemaluanmu merdeka-" hnu Abbas
berkata: Hamba sahaya ifu adalah wanita merdeka, baik dia
memerdekakan sebagian kecil dari badan hamba sahaya tersebut,
atau sebagian besar, maka dia menjadi wanita yang merdeka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Muslim,

dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata: Ketika dia memerdekakan

sehelai rambut atau sebuah jari dari hamba sahayanya, maka dia
benar-benar telah merdeka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMunazaq; dari
Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata: Barangsiapa berkata pada

hamba sahaya miliknya, "Jarimu merdeka," atau "sebuah anggota
badan darimu merdeka," maka hamba sahaya ifu merdeka
seluruhnya."

Dirir,rayatkan dari jalur periwayatan AMurrazaq; dari
Sufuan Ats-Tsauri, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dia berkata:
Barangsiapa memerdekakan sebuah anggota badan dari hamba
sahaya miliknya, maka dia telah memerdekakan seluruhnya,

warisannya sama seperti warisan orang merdeka, persaksiannya

sarna seperti persaksian orang merdeka." Ini adalah pendapat
Malik, AIJ aits, hnu Abi L-aila, Al Hasan bin Hayy, Asy-Syafi'i, dan
Zufr.

Hanya saja Malik menyampaikan pendapat yang

konbadiktif, sebab dia berkata: Apabila dia berwasiat memer-

dekakan sembilan sepersepuluh dari hamba sahaya miliknya, maka
yang merdeka adalah bagian yang telah ditentukan, dan tidak
merdeka seluruhnya akibat memerdekakan sebagian tersebut.
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Abu Hanifah dan para pengikut madzhabnya kectrali Zufr
berkata: Memerdekakan dengan menyebutkan safu dari sekian
anggota badan ifu tdak bersifat mengikat seluruhnya, kecuali
ketika penyebutan anggota badan itu disertai penyebutan
pemerdekakan tubuh, muka, nyawa, jiwa, iasad, atau badan, maka
dengan penyebutan salah satu dari kata-kata yang telah disebutkan
ini dia memerdekakannya, maka dia telah memerdekakan
semuanlra.

Jawaban yang beragam diriunyatkan dari Abu Hanifah
mengenai tindakannya yang memerdekakan dengan menyebutkan
kepala, atau kemaluan, maka apakah dia merdeka seluruhnya
dengan pemyataan tersebut ataukah tdak?

Mereka berargumentasi dalam mendukung jawaban
tersebut, bahwa kesemua pemSataan ini adalah ungkapan yang
meunkili semuanya. Abu Hanifah berkata: Karena kata "wajah"
dalam arti bahasa adalah, ungkapan png marakili semuanya. Ini
adalah pendapat Abu Hanifah yang menentang hadits yang
terbukti benar telah diriwayatkan, dan tidak ada seorangpun dari
kalangan sahabat yang menentangnya. padahal mereka sangat
menghormati pendapat sahabat yang safu ini, jika pendapatrya
sesuai dengan mereka.

Sepengetahuan kami, Abu Hanifah daram pemisahan
masalah ini tidak memiliki pendukung terdahulu sebelum dirinya.

Ahmad dan Ishaq berkata: Jika dia berkata: Kukumu
merdeka, maka tindakan memerdekakan dengan ungkapan seperti
ifu tdak bersifat mengikat seluruhnya. Bukan pula karena kata
tersebut berteda dengan maksud yang dikandungnya. semua
pendapat ini tidak memiliki dalil apapun. -Hanya kepada Allah lah
kami memohon taufik.-
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1665- Masalah: Jika orang memiliki seorang hamba

sahaya; baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang

berserikat dengan orang lain dalam pemilikannya, lalu dia

memerdekakan seluruh bagiannya atau sebagiannya, atau juga dia

memerdekakan seluruhnya, maka semuanya itu merdeka ketika dia

mengucapkan pemyataan tersebut.

Selanjutnya, jika dia memiliki harta yang cukup unfuk

membayar nilai tukar bagian orang yang berserikat dengannya

se\ /aktu dia mengucapkan pemerdekaan bagian yang dia

merdekakan dari hamba sahaya itu, maka dia harus menyerahkan

nilai fukamya ihr kepada orang yang berserikat dengannya.

Sedangkan jika orang yang memerdekakan tidak memiliki

harta yang orkup unfuk membalnr nilai hrkar bagian orang !,ang

berserikat dengannya, maka hamba sahaya ifu baik yang berjenis

laki-laki atau perempuan difuntut benrsaha membayar nilai tukar

bagian milik orang lrang tidak pernah memerdekakann5n sesuai

kesanggupannya, pihak yang berserikat itu tidak berhak menuntut

kecuali nilai tukar yang disanggupinya itu. Dan dia tidak memiliki

hak memerdekakannya. Hak waris wala' adalah milik orang yang

memerdekakannya pertama kali.

Ini hanya dapat diketahui dengan menaksir seluruhnya,

kemudian dia mengetahui berapa besar bagian orang yang tidak

memerdekakan, dan hamba sahaya yang telah dimerdekakan itu

tidak menuntut pengganti apapun kepada orang yang telah

memerdekakannya, yaifu harta yang dia gunakan untuk membayar

besaran bagian milik orang yang tidak memerdekakannya; baik

orang yang memerdekakannya ihr mendadak memiliki harta atau

memiliki harta namun tidak secara mendadak.
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Dalam masalah ini, para ulama memiliki empat belas
pendapat: Rabi'ah berkata: Jika orang memerdekakan bagian
miliknya dari seorang hamba sahaya, dimana dia berserikat dengan
orang lain dalam pemilikan hamba sahaya tersebut, maka
tindakannya memerdekakan bagiannya ifu hukumnya tidak sah.',

Ahmad bin Muhammad bin AI Jasur menceritakan kepada
kami mengenai pendapat tersebut, dia berkata: Muhammad bin
AMullah bin Muhammad Abi Dalim menceritakan kepada kami,
Muhammad bin wadhah menceritakan kepada kami, sahnun
menceritakan kepada kami, Ibnu wahb menceritakan kepada
kami, dari Yunus bin Zaid, dari Rabi'ah. yunus berkata: Aku
bertanya padanp tentang hamba sahaya kepunyaan dua orang
yang berserikat, lalu salah seorang di antara mereka
memerdekakan bagiannya dari hamba sahaya tersebut. Rabi,ah
menjawab: Tindakannya memerdekakan bagiannya itu harus
dibatalkan, dia tidak mengecualikan dengan pemyataan tersebut,
baik dia adalah orang yang memerdekakan dengan seizin mitranya
atau tanpa seizin mikanya.

Pendapat tersebut juga telah diriwayatkan dari Rabi'ah oleh
Ath-Thahawi, dari Ahmad bin Abi Imran, dari Muhammad bin
sama'ah, dari Abu Yusuf: Bahwa Rabi'ah berkata demikian
padanya.

Bakir bin Al Asyajj berkata: Mengenai dua orang yang
berserikat dalam kepemilikan seorang hamba sahaya, lalu salah
seorang di antara mereka ifu bermaksud memerdekakan atau
mengadakan akad kitabal4 maka mereka harus membagi nilai
fukamya ifu secara adil (berimbang). Kami telah meriwayatkan
pendapat tersebut, dari hnu wahb, dari Makhramah bin Bukair,
dari ayahnp.
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Segolongan ulama berpendapat: Tindakan memerdekakan

bagian oleh pemilik bagian dari hamba sahaya itu hularmnya sah.

Sementara orang yang tidak pemah memerdekakan bagiannya

tetap memiliki bagiannya sendiri, yaitu bagian yang mana dia

dapat melakukan apapun yang dia kehendaki terkait bagian

miliknya itu.

Hal ini seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah; dan Sa'id bin

Manshur, mereka berdua berkata: Abu Mu'awiyah; yaitr

Muhammad bin Khazim Adh-Dharir menceritakan kepada kami,

dari Al A'masy, dari hrahim bin AMurrahman bin Yazid, dia

berkata: Aku; Al fuwad dan ibu kami berserikat dalam

kepemilikan seorang hamba sahaya laki-laki, 5nng ikut perang di

Qadisiyah dan teru,ras di sana, lalu mereka bermakzud

memerdekakannya, sedang aku adalah seorang anak kecil, lalu Al

Aspad menufurkan maksud itu kepada Umar, kemudian Umar

pun berkata, "Merdekakanlah oleh kalian, sementara

AMurrahman tetap memiliki bagiannya, sampai dia ingin

melakukan seperti yang ingrn kalian lakukan, atau dia mengambil

bagian miliknya."

Sa'id bin Manshur berkata sebagai pengganti redaksi:

"Merdekakanlah oleh kalian," "Merdekakanlah jika kalian

menghendaki." hnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur tidak

berbeda pendapat selain redaksi tersebut. Atsar ni sanadnya

bagaikan emas mumi (maksudnya sangat bark).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Jarir

menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari An-Nakha'i, dari Al

Aswad, dia berkata: "Aku dan beberapa saudaraku berserikat

dalam kepemilikan hamba sahaya laki-laki yang talas pada masa
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perang di Qadisiyah, lalu aku bermaksud memerdekakannya
karena perbuatan yang telah dia lakukan. Aku menuturkan
maksudku ifu kepada umar, lalu dia balik bertanya, "Apakah kamu
berkeinginan menunfut mereka mensak bagian mereka?
Tunggulah sampai mereka baligh.Jika mereka ingin melakukan
sqsuatu seperti yang kamu inginkan, yaifu memerdekakannya, iika
mereka tidak mau memerdekakannya, maka janganrah kamu
menunfut mereka dengan memsak bagian mereka.',

Kalau dia berpendapat boleh melakukan penjaminan, tenfu
tindakannya memerdekakan ifu bukanlah bentuk perusakan bagian
mereka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari hnu
Juraij, aku bertanya pada Atha' tentang hamba sahaya kepunyaan
dua orang yang berserikat dalam pemilikannya, lalu salah seorang
di antara mereka bermaksud memerdekakan bagian miliknya,
sementam mifua yang lain bermaksud tetap menguasai haknya dari
hamba sahaya tersebut, dan juga hamba sahaya tersebut: Aku
bersedia membayar nilai fukarku. Atha', dan Amru bin Dinar
menjawab: "Pemiliknya lebih berhak memiliki bagian yang tersisa,
yang mana dia bermaksud tetap ingin menguasainya, jika dia
berkehendak."

Diriwayatkan dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, bahwa dia
menjawab mengenai masalah hamba sahaya milik dua orang yang
berserikat, yang mana salah seorang di antara mereka bermaksud
memerdekakan bagiannya, kemudian mitra yang lain
memerdekakan sesudah mitra yang pertama memerdekakan
bagiannya: Hak waris wala' dan warisannya ifu dibagi secara adil
di antara mereka berdua. Ini adalah pendapat Az-zvhri, dan
dengan demikian pula Ma'mar berkata.

t
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Dirir,rayatkan dari hnu Wahb, dari Uqbah bin Nafi', dari

Rabi'ah, mengenai hamba sahaya milik tiga orang yang berserikat:

Salah seorcmg di antara mereka bermaksud memerdekakan

bagiannya, mitra yang lain bermaksud mengadakan akad kiAbah

bagiannya, dan mitra yang lainnya lagi bermaksud memper-

tahankan (bagiannya) tetap menjadi budak. Kemudian hamba

sahaya itu mati. Maka, mika yang mengadakan akad kibbah harus

mengembalikan angsuran Snng telah dia terima dari hamba sahaya

ifu, dan semua harta peninggalannya yang berada di antara dia

dan orang yang tetap mempertahankan bagiannya tetap menjadi

budak, dibagi secara berimbang di antara mereka berdua.

Segolongan ulama berpendapat: Tindahan memerdekakan

oleh orang lnng memerdekakan bagiannya maka hukumnya sah,

dan dia tidak berkanrajiban menanggung apapun yang menjadi

milik mibanya, kecuali hamba sahaya itu adalah wanita muda lnng
sedang hrmbuh dev.rasa, dimana kepemilikannya semata-semata

untuk disefubuhi, maka dia harus memberi jaminan kemgian yang

dia telah membiarkannya menimpa mitan5n. Ini merupakan

pendapat Utsman Al Batti.

Segolongan ulama berpendapat: Mitranya memiliki dua

pilihan; jika dia menghendaki, maka dia boleh memerdekakan, dan

jika dia menghendaki, miba yang memerdekakan bagiannya ifu

harus memberi jaminan kerugian. Sebagaimana telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan AMurrar,ag; dari Ma'mar, dari

Abu Hamzah, dari An-Nakha'i: Bahwa ada seorang lelaki

memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam hamba sahaya,

dan dia memiliki sejumlah mitra yang semuanya anak yatim? Umar

bin Al Khaththab berkata, "Tunggulah mereka sampai baligh,lalu
jika mereka ingin memerdekakan bagian mereka, maka mereka
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boleh memerdekakan, sementara jika mereka ingin dia memberi
penjaminan kepada mereka, maka dia hams memberi
penjaminan,"

Hadits ini fidak shahih diriwayatkan dari Umar bin Al
Khaththab, tetapi yang shahih diriwayatkan dari Umar adalah

hadits yang belum lama kami sebutkan. Karena riwayat ini
diriwayatkan dari Abu Harnzah; yaifu Maimun, dan dia adalah
periwa5at yang tidak dapat dijadikan pegangan. Di samping itu,

hadits tersebut sanadnya munqathi'. Karena hrahim tdak
dilahirkan kecuali beberapa tahun sesudah kematian Umar. Hanya
saja pendapat ini pemah diriuayatkan dari Sufyan Ats-Tsawi, dan

AI-Laits.

Segolongan ulama berpendapat: Jika orang memerdekakan

bagran milikn5ra yang ada dalam seorang hamba sahaya; baik 5n ,S
berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, maka mitraryn ifu
mempunyai dua pilihan; jika dia berkehendak, dia boleh

memerdekakan bagiannya, dan hak waris wala' dibagi di antara
mereka berdua. Dan jika dia berkehendak, maka dia dapat
menuntut hamba sahaya itu unfuk membayar nilai fukar
bagiannya. Sehingga ketika dia sudah membayamya, maka dia
pun merdeka, dan hak wala' ifu dibagi di antara mereka berdua.

Baik dalam kedua kasus itu, miba yang memerdekakan itu adalah

orang yang tidak berharta, atau orang yang berharta.

Mitra yang memerdekakan bagiannya jika dia orang yang

berharta, dia memiliki pilihan yang ketiga: yaitu jika dia
menghendaki, dia boleh menjamin pada mitra lrang
memerdekakan, nilai tukar bagiannya, dan mitra yang

memerdekakan yang sekaligus memberi jaminan itu boleh

menunfut hamba sahaya ifu unfuk membayar jaminan Sang telah
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dijamin oleh mitranya yang tidak memerdekakan bagiannya.

Sehingga ketika hamba sahaya ifu telah membayamya, maka dia

merdeka, dan hak wala- dalam piiihan ketiga ini khusus milik

orang yang memerdekakan bagiannya saja.

Ali berkata: Apabila ada orang yang memerdekakan ummul

wmlad miliknya yang berserikat dengan orang lain, maka dia tidak

wajib menanggung kepada mitranya, dan sang mitra pun tidak

memiliki tanggungan kepadanya, baik miha yang memerdekakan

itu adalah orang yang berharta atau yang tidak berharta.

Ali berkata: Apabila dia menianjikan kemerdekaan hamba

sahaya miliknya yang belserikat dengan orang lain, sesudah dia

meninggal dunia (tadbil, maka mikanya memiliki dua pilihan. Jika

dia menghendaki, maka dia boleh mempertahankan bagiannya

tetap sebagai budak, dan bagain milik mitranya menjadi budak

mudabbar. Begitu pula jika dia menghendaki, maka dia boleh

menjadikan bagiannya itu sebagai budak mudabbarjuga. Jika dia

menghendaki, hamba sahaya boleh menjamin nilai hrkar

bagiannya dari hamba sahaya itu yang berstatus mudabban darr

ketika dia telah membayarnya, maka dia berstatus merdeka-

Mitra yang menjanjikan kemerdekaan hamba sahaya ifu

juga hams rnenjamin nilai tukar bagiannya yang berstafus

mudabbar, dan dia tidak memiliki jalan untuk menunhrt

penjaminan pada mitranya.

Jika dia menghendaki, maka dia boleh memerdekakan

bagiannya. Sehingga jika dia melakukan hal itu, maka mitranya

yang telah menjanjikan kemerdekaan budak itu sepeninggalnya

(mudabbil, maka dia boleh menuntut mitra yang telah

memerdekakan itu menjamin nilai fukar bagian milikn5n yang

berupa budak mudabbar.lni merupakan pendapat Abu Hanifah.

I 36 I - Al Muhatla



Sepengetahuan kami, tidak ada seorangpun ulama yang

telah mendahuluinya, bahkan sampai pada kesimpulan mengenai

pembagian antara yang berharta dan yang tidak berharta, dan

tidak pula kesimpulan sejumlah pendapat yang bersumber dari

berbagai bisikan, dan yang paling mengherankan di antara

sejumlah pendapat itu adalah, mengenai ummul walad yang

manjadi milik dua orang yang berserikat. Sepengetahuan kami,

tidak ada seorangpun dari para pengikut madzhab Abu Hanifah
yang memegangi pendapat tersebut kecuali, para pengikutrya

yang hidup belakangan pada masa mereka dan aliran madzhab

mereka.

Segolongan ulama berpendapat: Jika orang yang

memerdekakan bagian miliknya yang ada dalam hamba sahaya

yang dimiliki bersama, maka dia harus menjamin nilai hrkar bagian

milik mibanya, baik dia orang yang berharta atau yang tidak

berharta, hal ini seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayratan hnu Abi Syaibah; Yazid bin Harun

menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Artha'ah, dari
AMurrahman bin Al Aswad, dan Ibrahim An-Nakha'i, keduanya

dari Al Aswad, dia berkata: Aku.dan beberapa saudaraku memiliki
seorang hamba sahaya lakiiaki, lalu aku bermaksud memer-

dekakannya. Abdurrahman dalam riwayatnya berkata: Lalu aku

menemui hnu Mas'ud, Ialu aku menufurkan maksudku ifu
padanya? Dia menjawabr Janganlah kamu membiarkan kerugian

menimpa semua mihamu, akibatrya kamu harus menjaminnyia,

akan tetapi tunggulah sampai mereka tumbuh de\ rasa."

Ibrahim manyatakan dalam riwayahrya, sebagai pengganti

kata "hnu Mas'ud," dia berkata: "(Jmar," sedangkan selain kata

tersebut, keduanya sepakat.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah,

Azhar As-Samani menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin

Aun, dari Muhammad bin Sirin, "Bahwa seorang hamba sahaya

milik dua orang yang berserikat, salah seorang di antara mereka

memerdekakannya, lalu Umar bin Al l(haththab membuat surat

kepufusan: Bahwa nilai tukar yang paling maksimumlah yang

dipertanggungjawabkan kepadanya. "

Keterangan ini sama sekali tidak dapat dijadikan pegangan,

karena Al Hajjaj bin Artha'ah merupakan periwayat yang lemah,

dan keterangan yang lainnya sanadnya mursal. Hanya saja

pendapat ini, telah diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Muhammad bin Mubasgyir

menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,

mengenai seorang hamba sahaya yang menjadi milik dua orang

yang berserikat, yang mana salah seorang di antara mereka

memerdekakan bagiannya, dia berkata: "Miha yang memerdeka-

kan adalah penjamin bagian milik mibanya." Pendapat tersebut

juga merupakan pendapat Zufr bin Al Hudzail.

Segolongan ulama berpendapat: Apabila salah seorang di

antara dua pihak yang berserikat memerdekakan bagiannya, maka

hamba sahaya itu dituntut membayar jaminan nilai fukar bagian

milik mibanya sesuai dengan kesanggupannya; baik mita yang

memerdekakan ihr orang yang berharta atau orang yang tidak

berharta. Ini seperti keterangan, yang telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan AMurrazaq; dari Ibnu Juraij, dari

Atha': Jika ada seorang hamba sahaya milik dua orang yang

berserikat, lalu salah seorang di antara mereka memerdekakan

bagran miliknya tanpa disuruh oleh mibanya, maka bagian yang

tersisa dari hamba sahaya itu harus dijamin nilai tukamya,
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kemudian hamba sahaya ifu merdeka yang dipertanggung
jawabkan ke dalam harta milik mitra yang memerdekakannya.

Selanjuhrya hamba sahaya ini difuntut membayar jaminan,

dimana mitra lang memerdekakannya itu telah menanggung
jaminan tersebut, yang mana dengan jaminan ifulah, dia bisa

memerdekakan hamba sahaya tersebut. Aku bertanya kepada

Atha', "Apakah hamba sahaya ifu difuntut membayar jaminan ihr;

baik dia orang yang pailit atau orang yang berharta?" Dia
menjawab, "Ya, mereka meyakini demikian."

hnu Juraij berkata: Ini adalah jawaban pertama dari Atha',
kemudian dia menarik kembali jawabannya ifu dan kembali ke
jawaban yang telah kusebutkan sebelufinya dari Atha'.

Segolongan ulama berpendapat: Apabila dia memerdeka-

kan bagian miliknya yang ada dalam seorang hamba sahaya, dan
dia adalah orang yang banglrut (tdak berharta|, Ialu hamba
sahagra ifu bermaksud mengambil bagan dirinya dengan menjamin
nilai fukamya, maka dia lebih diprioritaskan melakukan perbuatan

tersebut apabila memerdekakannya itu hukumnya adalah sah; telah

diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari lbnu Juraij,

dari Ubaidillah bin Abi Yazid, darinyalah diriwayatkan pendapatrya
tersebut.

Segolongan ulama berpendapat: Mengenai hamba sahaln
milik dua orang yang berserikat, yang mana salah seorang di
antara mereka memerdekakan bagiannya, maka sisanya itu
dimerdekakan dari Baitul Mal kaum muslimin. Pendapat tersebr.rt

diriwayatkan dari hnu Sirin.

Segolongan ulama berpendapat: Jika orang memerdekakan
bagian miliknya yang ada dalam hamba sahaya yang berjenis
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kelamin laki-laki atau perempuan. Jika mitra yang memerdekakan

adalah orang yang berharta, maka nilai fukar beberapa bagian

milik pihak yang berserikat dengannya itu dipertanggung jawabkan

kepadanya, dan dia hams membayarkannya sebagai jaminan

kepada mereka. Dia dapat memerdekakan seluruhnya sesudah

nilai tukar beberapa bagian milik mereka itu ditentukan, dan tidak

sebelumnya.

Jika pihak yang berserikat itu berkeinginan memerdekakan

bagian miliknya, maka dia boleh melakukan hal tersebut, dan tidak

boleh membiarkannya tetap menyandang status budak, tidak boleh

mengadakan al<ad kiAbah dengannya, tdak boleh menjualnya dan

udak boleh menjadikannya budak mudabbar.

Apabila dia lalai menentukan nilai tukar beberapa bagan

milik mereka, sampai miba lnng memerdekakan atau hamba

sahaya ifu meninggal dunia, maka penentuan nilai h.rkar beberapa

bagian milik mereka ihr batal. Seluruh hartanya ihr menjadi milik

orang yang tetap membiarkannya sebagai budak.

Apabila mitra yang memerdekakan bagian miliknya ihr

adalah orang yang tdak berharta (tidak mampu membayar

jaminan kemerdekaannya), maka bagian dari hamba sahaya yang

telah dia memerdekakan itu benar-benar merdeka, sedang bagian

yang tersisa tetap berstatus budak, yang mana pemilik bagian yang

tersisa ifu memiliki beberapa pilihan, boleh menjualnya jika dia

menghendaki, boleh mempertahankannya sebagai budak, boleh

mengadakan akad kabah dengannyp, boleh menghibahkannya,

atau menjadikannya budak mudabbar. Baik miba lrang

memerdekakan itu adalah otang yang berharta sesudah

memerdekakannya atau tidak berharta.
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Apabila hamba sahaya baik yang berjenis kelamin laki-laki

atau perempuan adalah milik tiga orang yang berserikat. Salah

seorang di antara mereka memerdekakan bagiannya pada saat dia
Udak berharta. Kemudian mifua yang lain memerdekakan

bagiannya pada saat dia berharta, maka jaminan nilai tukar bagian

milik mitranya yang tidak memerdekakan itu tidak dipertanggung
jawabkan kepada hamba sahaya tersebut, dan tidak pula kepada

miha yang mernerdekakan, dimana bagiannya tetap sesuai dengan
porsinya masing-masin g.

Apabila keduanya adalah orang yang berharta pada saat

memerdekakan, maka jaminan nilai hrkar bagian milik mibanya
yang tidak memerdekakan itu hur,ln dipertanggung jawabkan

kepada mitra yang memerdekakan pertama kali.

Kalau dua orang yang berserikat memerdekakan dalam

wakfu yang bersamaan, pada saat keduanya adalah orang yang

berharta dan dapat membayar jaminan nilai tukar bagian milik
mihanya yang tidak memerdekakan, maka nilai tukar bagian milik
mitranya yang lain dipertanggungjawabkan kepada mereka berdua.

Sekali tempo dia berkata: Masing-masing menjamin seperdua

bagian. Dan sekali tempo dia berkata: Sesuai dengan besaran

bagian keduanya.

Apabila salah seorang di antara mereka (dua orang yang

memerdekakan) tidak hadir, maka dia tidak perlu ditunggu, tetapi
nilai tukar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan langsung

dipertanggungjawabkan kepada yang hadir. Ini adalah pendapat

Malik, sepengetahuan kami pendapat ini tidak dimiliki oleh
seorangpun sebelum Malik.

Segolongan ulama berpendapat: Apabila mitra yang

memerdekakan itu adalah orang yang tidak berharta, maka nilai
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tukar bagian milik orang yang berserikat dengannya itu

dipertanggung jawabkan kepadanya, dan hamba sahaya itu adalah

orang yang merdeka seluruhnya pada wakfu orang yang

memerdekakan bagiannya ifu telah bebas dari jaminan nilai tukar

bagian milik mitranya tersebut, dan orang yang berserikat

dengannya ih, tidak boleh memerdekakan dan tidak boleh

membiarkannya tetap menyandang status budak.

Apabila mitra yang memerdekakan ifu adalah orang yang

tidak berharta, maka bagian yang telah dimerdekakan ihr benar-

benar merdeka, dan bagian yang tersisa tetap sebagai bagian yang

dimiliki, yang mana pemiliknya berwenang melakukan tindakan

apapun terkait bagian miliknya yang tersisa ifu, penerapan ini

sebagaimana dia menghendaki. Ini merupakan salah safu dari dua

pendapat AsySyafi'i.

Ahmad dan Ishaq berkata: Jika mitra yang memerdekakan

ifu adalah orang yang tidak berharta, maka dia harus menjamin

sisa nilai tukamya. Unfuk membayar jaminan nilai fukamya ih.r,

dan rumahnya tidak perlu dijual.

Ishaq berkata: Dan tidak pula hamba sahaya miliknya.

Mereka berdua tidak berkomentar tentang mifua yang Udak

berharta. Mengenai yang terakhir ini, kami fidak pemah

mendengar dari mereka safu katapun.

Segolongan ulama berpendapat: Apabila mitra yang

memerdekakan ifu adalah orang yang berharta, maka nilai fukar

bagran milik orang yang berserikat dengannya ihr dipertanggung
jawabkan kepadanya, dan hamba sahaya itu merdeka seluruhnya.

[-ain halnya jika mitra yang memerdekakan ifu adalah orang yang

tidak berharta, hamba sahaln ifu ditunfut menjamin nilai tukar
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bagian milik orang yang tidak pernah memerdekakan, dan hamba

sahala itu merdeka

Mereka sanua kemudian berbeda pendapat; apakah hamba

sahaya ifu merdeka sejak mitra Snng pertama memerdekakan

bagiannya, dan (apakah) miba yang lain tidak boleh melakukan

findakan memerdekakan dan tidak pula tndakan yang lain selain

memerdekakan? Atau hamba sahap ifu tdak merdeka kectrali

dengan membayar nilai tukar bagian milik orang yang tidak pemah

memerdekakan? Milik srapa hak waris wala'nya, jika dia

memerdekakan dengan menunfut hamba sahaya membayar nilai

fukar bagian milik orang yang tidak pemah memerdekakan?

Apakah hamba sahaya itu boleh menunfut orang yang telah

memerdekakan sebagian dirinla pertama kali dengan membayar
jaminan png dia telah baSnr atau tidak boleh menuntut,la?

Telah diriwaptkan kepada kami dari jalur periurayatan

Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Asy'ats

bin Siwar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari hnu Umar,

bahwa dia berkata: Ketika dia memerdekakan bagian miliknya
yang ada dalam hamba sahaya, maka miba yang memerdekakan

itu wajib menjamin beberapa bagian milik pihak 5nng berserikat

dengannya, selama dia adalah orang yang berharta. Sedangkan
jika dia orang yang tidak berharta, maka hamba sahaya ifu ditunh.rt

membayamya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, Abu Mu'awiSnh

menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami,

dari Amru bin Syu'aib, dari Sa'id bin Al Musa5yib, dia berkata:
Tiga puluh orang dari para sahabat Nabi $ menunfut penjaminan

dari seorang miba, lang memerdekakan hamba sahaya miliknfra

png berserikat dengan mibanSa, jika dia adalah orang yang
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berharta, dan mereka menuntut hamba sahaya menjaminnya jika

dia orang yang tidak berharta.

Diriwayatkan dari Ath-Thahawi, dari Rauh bin Al Faraj, dari

Yahya bin Bukair, dari Al-L-aits bin Sa'd: Abu Az-Zinad dan hnu

Abi Laila pemah ditanya tentang orang yang memerdekakan

bagiannya dari hamba sahaya milikinya yang berserikat dengan

orang lain? Mereka menuturkan: Hams memberi penjaminan

kemerdekaan tersebut, jika dia adalah orang yang berharta, atau

menunfut hamba sahaya ihr menjaminnya, jika orang memerdeka-

kan itu adalah orang yang tidak berharta. Mereka berdua berkata:

Kami pemah mendengar Umar bin Al Khaththab berbicara

mengenai sebagian dari jawaban tersebut.

Diriwayatkan dari AMurrazaq; Sufuan Ats-Tsauri men-

ceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid menceritakan kepada

kami: bahwa dia pemah mendengar Sulaiman bin Yasar berkata:

Ketika dia memerdekakan bagian yang ada dalam seorang hamba

sahaya, maka dia harus memberinya jaminan nilai fukar hamba

sahaya tersebut jika dia memiliki harta. Namun jika dia tidak

memiliki harta, maka hamba sahaya itu difuntut menjamin sisanya.

Aku bertanya kepada Sulaiman: Bagaimana pendapatrnu jika

hamba sahaya ihr adalah seorang anak yang belum cukup umur?

Dia menjawab: Juga demikian yaitu dituntut menjamin sisanya,

dan dalil Sunnahtelah menerangkan hal ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Mu'ammal bin Isma'il,

Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Usamah bin

Zaid, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Jika orang

memerdekakan bagian dari seorang hamba sahaya, maka

kemerdekaannya ifu dipertanggung jawabkan kepadaryn yang

bersumber dari hartanya. Jika dia tidak memiliki harta, maka
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hamba saha5n ifu ditunfut menjamin sisanya. Usamah berkata:

Diriwayatkan dari siapa? Dalil Sunnah telah mengatur ketenfuan

ini.

Diriwaptkan dari jalur periwayatan hnu Abi S5nibah;

AMurmhman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufi7an Ats-
Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir,
dari hrahim An-Nakha'i, mengenai hamba sahaya milik dua orang
png berserikat Salah seorang di antara mereka memerdekakan

bagiannya, maka dia menjawab: Dia harus menjamin nilai fukar
bagian milik orang yang tidak memerdekakan apabila dia memiliki
hatta. Namun jika dia tidak memiliki harta, maka hamba sahaya itu
dituntut membayar jaminan tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwaSntan AMurrazaq; dari
Sut/an Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abi Sulaiman, bahwa dia
berkata: Jika dia memiliki harta 5nng cukup unfuk mengganti

baEan milik mifuanya, maka dia harus memberi jaminan itu
padanya, dan hamba saha5n ifu tdak ditunfut membayar jaminan

tersebut. Apabila hartanya kurang dari safu dirham atau lebih

untuk mencapai nilai hrkar bagian milik mitranya, maka hamba

sahaya ihr ditunfut , dan mitra yang memerdekakan

ifu fidak dihmfut memba5ar jaminan apapun.

DiriunSntkan dari Sa'id bin Manshur, Husyaim men-
ceritakan kepada kami, Yunus, dan Isma'il bin Salim menceritakan

kepada kami. Yunus berkata dari Al Hasan. Isma'il berkata: Dari
fuySya'bi. Mereka berdua berkata: Jika mita yang memer-
dekakan ifu adalah orang png berharta, maka dia harus menjamin
semua bagian milik pihak yang bermiba dengannya. Sedangkan
jika dia adalah orang 1nng tidak berharta, maka hamba sahaya ih.r

dituntut membayar jaminan tersebut.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari

Ma'mar, dari Qatadah: Jika ada orang yang memerdekakan bagian

miliknya yang ada dalam seorang hamba sahaya, maka nilai tukar

bagian milik mitranya yang tidak memerdekakan itu dipertang-
gungjawabkan kepadanya pada waktu dia memerdekakannya, dan

pemilik tersebut Udak dituntut menjamin kekurangannya, dimana

hamba sahaya itu tidak dapat dimerdekakan sampai dengan dia

membayar jaminan yang dia dituntut unfuk membayamya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari Ibnu

Juraij: Hamba sahaya ifu harus dituntut membayar jaminan nilai

fukar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan, saat mitra
yang memerdekakan bagiannya itu orang yang tidak berharta. Dan

hamba sahaya itu tidak difuntut membayar jaminan tersebut saat

yang memerdekakannya ihr adalah orang yang berharta, dan

hamba sahaya itu berstafus merdeka seluruhnya. Maksudnya

adalah, bahwa biaya ini dipertanggungjawabkan kepada orang
yang telah memerdekakan bagiannya dari hamba sahaya tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus

bin Yazid, dari Az-Zuhri, mengenai orang yang memerdekakan

bagiannya dari hamba sahaya miliknya yang berserikat dengan

orang lain? Az-Zuhri berkata: Hamba sahaya itu harus membayar

nilai tukar bagian milik mitra yang tidak memerdekakan bagiannya

dengan harta milik sang budak, yang dipertanggung jawabkan

kepada mitra yang memerdekakan ke dalam harta mitra yang

memerdekakan ifu apabila dirinya memiliki harta. Namun jika

hamba sahaya itu tidak memiliki harta, maka dia ditunfut
membayar jaminan tersebut sesuai dengan kesanggupannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abi Az-Zinad, dan Ibnu

Abi l-aila, bahwa mereka berdua berkata: Mengenai hamba sahaya
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milik tiga orang yang berserikat, yang mana dua orang mitra
memerdekakan bagian mereka dari hamba sahaya tersebut?

Mereka berdua berkata: Kami berpendapat mereka berdua han:s
memberi jaminan atas semua kemerdekaan ifu.

Apabila mereka berdua tidak memiliki harta, maka hamba
sahaya ifu ditentukan nilai tukamya dengan nilai tukar yang

berimbang, sehingga hamba sahaya itu difunfut membayar nilai
fukar tersebut, dan lalu dia membayamya.

Ini mempakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, hnu
S5nrbramah, AI Auza'i, Al Hasan bin Hury, Abu Yusuf, dan

Muhammad bin AI Hasan. Kami telah menufurkannya dari tiga
puluh orang sahabat rg. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dan

sebagiannya dari Umar. Sulaiman bin Yasar berkata: Ketenfuan itu
adalah Sunnah.

Sa'id bin Al Musa5yab, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, Abu
Az-Znad, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Hamad, Qatadah
dan hnu Juraij telah menyampaikannya.

Sementara pertanyaan apakah hamba sahaya ifu
menyandang stafus orang merdeka pada wakhr orang pertama
memerdekakan sebagiannSra atau tidak? Abu Yusuf, Muhammad
bin AI Hasan, Al Auza'i, dan Al Hasan bin Hayy berkata: Hamba
sahaya ifu menyandang stafus orang merdeka pada saat dia
mengeluarkan pemyataan memerdekakannya.

Qatadah berkata: Dia tetap berstafus hamba saha5n sampai
dengan dia membayar jaminan kemerdekaannya itu kepada orang
yang tidak memerdekakan hak miliknya.

Sedangkan mengenai siapa pemilik hak waris wala'nya;
Hammad bin Abi Sulaiman dan Al Hasan Al Bashri, keduanya
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berkata: Jika mitra yang memerdekakan itu memiliki harta, lalu dia

menjaminnya, maka seluruh hak waris wala' itu menjadi miliknya.

Sedangkan jika dia merdeka dengan menuntut hamba sahaya ifu
membayar jaminan kemerdekaannya, maka hak wala' itu milik
mereka berdua, yaitu orang yang berserikat. Ini merupakan
pendapat Sufuan.

hrahim, Asy-Sya'bi, hnu Sy-rbramah, Ats-Tsauri, hnu Abi
Laila, dan semua orang yang mengatakan: Hamba sahaya itu

menyandang status merdeka pada saat sebagiannya dimerdekakan,

dan bahwa seluruh hak wala'-nya milik orang yang memerdeka-

kan sebagiannya; Baik kemerdekaannya itu dipertanggungjawab-

kan kepadanya atau dengan menunfut hamba sahaya ifu
membayar jaminan kemerdekaannya-

Mengenai masalah karuenangan hamba sahaya yang

menuntut pengembalian uang jaminannya, atau kou,renangan

menuntut hamba sahaya mengembalikan uang jaminannya; hnu
Abi [-aila, dan hnu Syubramah berkata: Mitra yang memerdeka-

kan itu tidak berhak menuntut hamba sahaya tersebut agar

mengembalikan jaminan nilai fukar bagian milik mitua yang tidak

memerdekakan, dan yang telah dibayarkannya, sementara hamba

sahaya berhak menunfut ketika dia ditunfut membayar jaminan

yang telah dia bayarkan kepada miba yang memulai memerdeka-

kannya.

Abu Yusuf dan lain{ain berkata: Salah seorang di antara

mereka tidak berhak menuntut pihak lain unh.rk mengembalikan

jaminan yang telah dibayarkannya tersebut.
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Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda pendapat

seperti yang telah kami sebutkan, maka perlu diperhatikan dalil
yang digunakan oleh setiap golongan ulama dalam berargumentasi

dengan dalil tersebut.

Kami menemukan pendapat Rabi'ah menyerupai pendapat

Abu Hanifah dalam hal melarang hibah barang milik bersama,

sedekah dengan barang milik bersama, iarah barang milik
bersama, dan gadai barang milik bersama. Pendapat ini juga

menyempai pendapat Al Hasan, Abdul Malik bin Ya'la Al Qadhi
dalam hal melarang jual beli barang milik bersama, dan gadai

barang milik bersama. Pendapat tersebut didukung dengan dalil
yang digunakan oleh orang yang telah kami sebutkan itu unhfi
berargumentasi dengan dalil tersebut.

Semua pendapat itu tidak dapat dijadikan pegangan,

karena dalil nash dan pandangan teoritis bertentangan dengan
semua pendapat yang telah disebutkan ifu. Menganai dalil nash,

maka kami telah menyebutkannya, dan insya Allah kami akan
menyebutkannya kembali.

Mengenai pandangan teoritis; Setiap orang itu lebih berhak

mengalokasikan harta miliknya, selama dalil nash tidak
melarangnya unfuk melakukan itu, padahal Allah & sangat

menganjurkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, hibah, dan
sedekah. Allah menyuruh kita melakukan akad gadai,

memperbolehkan jual beli, dan iarah. Kesemua kegiatan ihl
boleh dengan kondisi apapun, selama dalil nasrl tidak

melarang melakukan safu dari semua kegiatan tersebut.

Alasan mengenai larangan memerdekakan barang milik
bersama itu dapat disampaikan: Tidaklah mungkin seorang
manusia ifu sebagiannya merdeka dan sebagiannya lagi adalah
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hamba sahaya. Kami bertanya.: Apa alasan yang melarang

dilakukannya hal tersebut? Mereka menjawab: Sama seperti stahrs

seorang wanita, tidak mungkin sebagiannya tercerai dan

sebagaiannya lagi berstatus sebagai isti.

Kami katakan: Ini adalah qiyas, dan qiyas tersebut

seluruhnya batil. Kemudian atas dasar qiyas ini, mereka hams

mengambil kesimpulan: Ketika memerdekakan sebagian ifu benar-

benar terjadi, maka dia harus memerdekakan seluruhnya. Hal itu
sama seperti mereka mengambil kesimpulan dalam masalah

seorang wanita yang sang suami menceraikan sebagian diri

istuinya. Mereka berkata: Memerdekakan sebagian adalah sesuafu

yang membahayakan miba yang berserikat, padahal hadits Nabi

menerangkan,

,t*\) t?\
" Tidak boleh membahaSnl<an dii sendiri maupun orang

lain".

Kami menjawab: Pemisahan hak milik itu juga adalah

sesuahr yang membahayakan, sehingga kalian harus

mencegahnya. Bahaya yang terbesar adalah melarang seorang

mukmin memerdekakan bagiannya.

Orang yang berpendapat: Harus menenhrkan nilai fukar

bagian secara berimbang di antara mereka yang berserikat.

Pendapat yang keliru, karena dalil nash tidak pemah

menyampaikannya. Di samping itu, tidak boleh seseorang dipaksa

mengeluarkan hak miliknya dari kekuasaannya kecuali, dalil nasrS

menetapkan ahrran tersebut kepadanya. Jadi, pendapat ini juga

gugur.
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Pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab,

Atha' , Az-Ztrhi. Amru bin Dinar, dan Rabi'ah: Kami menemukan

di antara landasan argumentasi mereka adalah, hadits yang mana

telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin
Manshur; Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari
Amru bin Dinar, dari Muhammad bin Amru bin Sa'id bin Al Ash:
"Bahwa beberapa anak Sa'id bin Al Ash memiliki seorang hamba
sahaya laki-laki, mereka semua memerdekakannya kecuali safu
orang, lalu Sa'id pergi menghadap Rasulullah # seraya meminta

banfuan beliau mengatasi masalah seorang anak tersebut, lalu

seorang anak tersebut menghibahkan bagiannya kepada
Rasulullah S, lalu beliau memerdekakannya, dan kemudian

hamba sahaya itu berkata: Aku adalah hamba sahaya yang
dimerdekakan oleh Rasulullah $, namanya Rafi'Abul Baha'."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini munqathi'. Karena
Muhammad bin Amru bin Sa'id tidak pemah menyebutkan orang
yang menceritakan hadits tersebut kepadanya. Kemudian kalau
pun hadits tersebut shahih, tentu tindakan tidak memerdekakan itu
sesuai dengan ketentuan hukum asalnya. Dan hukum asalnya

adalah, bahwa setiap orang lebih berkuasa atas hartanya.
Kemudian hukum asal itu dihapus dengan perintah Nabi $
memerdekakan hamba sahaya yang dipertanggung jawabkan

kepada orang yang berharta, dan hamba sahaya itu ditunfut
menjamin nilai tukar bagian milik orang yang tidak memerdekakan

apabila orang yang memerdekakan ifu orang yang tidak berharta.
Sehingga dengan aturan hukum ini, semua aturan sebelum adanya
perintah Rasulullah itu dinyatakan tidak berlaku, tanpa keraguan
sedikitpun.
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Mereka berkata: Itu adalah pendapat shahih yang

diriwayatkan dari Umar, Sementara pendapat yang berbeda

dengan pendapat Umar ini tidak lah shahih, ini diriwayatkan dari

seorangpun dari kalangan sahabat.

Maka kamipun katakan: Dengan pendapat hi, mereka

menentang para pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengikut

madzhab Malik yang mengabaikan beberapa dalil Sr.rnnah demi

mendukung sekelumit pendapat Umar ini. Ini sama seperti yang

mereka lakukan ketika menjelaskan , 6:rt d 6 lelu) i#t " Dua

pihak yang berjual beli memiliki pilihan selama mereka belum

berpiah," dalam memerdekakan Shafiyah dan beliau,S

menetapkan kemerdekaan sebagai maskawinnya, dan memberi

hak waris pada istri yang terthalak tiga ketika dalam kondisi sakit

yang menyebabkan kematian.

Sedangkan menurut kami, Udak ada landasan hukum

menurut kami yang terkandung dalam diri seseorang selain

Rasulullah S.
Mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ahmad bin

Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami,

Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari

Abu Bisyr; yaitu Al Walid bin Muslim Al Anbari, dari hnu Ats-

Tsa'lab, dari ayahnya, "Ada seorang lelaki memerdekakan bagian

miliknya dari hamba sahaya yang dimiliki, lalu Rasulullah S
menyuruhnya unhrk menjamin kemerdekaannya." Hadits ini

diriwayatkan dari lbnu Ats-Tsa'lab, dimana dia adalah periwayat

5nng Udak diketahui identitasnya.
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Sebagian mereka berkata: Allah S berfirman, 63 $i

WJt,;\rL " Dan frdaWah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (es. Al An'aam
16l: 164l,, tidak ada perbedaan antara memerdekakan bagiannya
dan menjual bagiannya.

Kami menjawab: Benar, tetapi dall Sunnah harus lebih
diprioritaskan untuk diikuti, dan beliau $ menafsirkan AI eur'an,

Allah & berfirman, aiy ii V qW q ,,Asar kamu

menerangkan pada umat manusia apa yang telah difurunkan
kepada mereka dan supaya mereka memikirkan" (es. An-Nahl

Il6lz Ml.

Kalian telah membuat putusan hukum mengenai Aqilah,
narnun kalian tidak pemah membatalkannla dengan alnt ini.
Kalian telah membuat putusan hukum mengenai s5rufah, dan
kalian tidak pemah mengatakan, bahwa setiap orang lebih
berkuasa atas hak miliknya.

Mereka berkata: Kalau dia memulai memerdekakan bagian
milik mihanya, maka perbuatan memerdekakan ifu hukumnln
tidak sah. Maka demikian pula, bahkan lebih patut untuk dikatakan
tidak sah jika dia tidak pemah memerdekakannya, akan tetapi
memerdekakan bagian dirinya sendiri. Padahal ada keterangan,
"Tidak sah memerdekakan sebelum memiliki."

Kami menjawab: Ini semuanya sama seperti yang telah
kalian sebutkan, dan seluruhnya tidak digunakan unfuk menentang
nash dari Rasulullah #, d* dalil-dalil sunnah ihr sebagiannla
tidak dapat digunakan untuk menyerang sebagian yang lain.
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Mereka berkata: Jika dua orang yang berserikat ifu

memerdekakan dalam wakhr yang bersalnaan, tentu memerdeka-

kan ihr hukumnya boleh. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa setiap

orang itu lebih berkuasa atas hak miliknya? Maka kami menjawab:

Benar, tetapi ini tidak dapat digunakan unfuk memaksa agar dia

memerdekakannya sesudah mitranya itu memerdekakan, karena

dia berhak menjualnya bersamaan dengan tindakan memerdeka-

kan yang dilakukan oleh mihanya, dan dia pun juga boleh

menghibahkanya. Padahal menunrt sebagian orang yang me-

megangi pendapat ini, mitra yang tidak memerdekakan itu Udak

boleh menjual sang budak sesudah mibanya ifu memerdekakan,

dan tidak boleh menghibahkan bagiannya. Menurut sebagian yang

lain, maka mitra yang tidak memerdeka-kan bagiannya ifu boleh

menjual dan menghibahkannya.

Kesemua pendapat ini mungkin dapat dimunculkan, kalau

saja dalil Sunnah tidak menyampaikan keterangan sebaliknya dari

itu. Perlu juga diingat, ada keterangan yang mengecualikan ini

semua, sehingga tidak boleh melawan perintah Nabi $.
Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat di mana

terjadi kontradiktif di antara pam pengikut madzhab Abu Hanifah

dan para pengikut madzhab Malik. Sebab, mereka menentang

seorang sahabat, yang mana pendapat yang berbeda ifu tidak

shahihdiriwayatkan dari seorangpun dari kalangan sahabat.

Mereka menentang dua atsaryang murcal. Padahal mereka

memegangi hadits murcal dalam berpendapat- Mereka juga

menentang dalil qiyas. Abu Hanifah, dia tidak memegangi dalil

apapun. sementara Malik, dia memiliki pegangan hadits cacat

yang diriwayatkan dari selain dirinSra, padahal ada hadits lain yang
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memberikan keterangan lebih baik dibanding hadits pegangannya
tersebut.

Sedangkan pendapat Utsman Al BatU yang mengecualikan
hamba sahaya perempuan muda yang sedang fumbuh de\,vasa,

adalah pendapat yang sama sekali tidak ada dalil pendukungnya,
dan pengambilan kesimpulannya itu adalah kesimpulan yang
rusak.

Karena, bahaya kerugian yang menimpa mereka akibat
perserikatan yang menghalangi seseorang unfuk menyetubuhinya
adalah bahaya yang sama, dan tidak ada bahaya tambahan yang
menimpa mereka dalam memerdekakan sebagiannya, dan tidak
ada perbedaan sama sekali. Kedua faktor yang menghalangi
seseorang unfuk menyefubuhi budak perempuan ifu mungkin
dapat digabung, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi,
pendapat ini juga harus ditolak.

Mengenai pendapat Zufr; dalil pendukungnya adalah hadits
yang kami telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin
Syr'aib; Amru bin Utsman menceritakan kepada kami, Al Walid
bin Muslim menceritakan kepada kami, Hafsh bin Ghailan
menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi,,
dari Atha', Naft' berkata: Dari hnu Umar, dan Atha' mereka
berkata: Dari Jabir. Kemudian Jabir dan hnu umar sepakat: Dari
Rasulullah $, beliau bersaMa:
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r;';; iu, t, ik; * t, r3Jb *l ;
"u it-'i a. / o .'-z ) u o z .l z c //A*]u 4il5 ;, -/. /z J t 'i 2)n' tr-)

,to

.r';gir dL},yr$'.,b
" Barangsiapa memerdekakan seorang hamba iut *u, a*

dimiliki beberapa pihuk tnng berceril<at dia pun

memiliki kemampuan membayar (iaminan secara penuh), maka

hamba sahaya ifu merdel<a, dan dia harus menjamin bagian milik
pihuk yang berseikat dengan memba5nr nilai fukar

hagtan milik mereka), larena apa yang dia lakukan itu
menimbulkan dampak buruk Fda perceikatan merel<a. Sdang
hamba sahaya tercebut frdak wajib membagar apapun."

Dan didukr.rng dengan hadits lang mana telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim

menceritakan kepada kami, YahSn bin Al Anshari, dari Nafi', dari

hnu Umar, dia berkata: Rasulullah dh bersabda,

'U'd-:n * e*l '; ok ,Vr()
/.OOl//

Jj; #;+,LS"oi {a
" Siappun yang memiliki bagian yang ada dalam hamba

sahaya, lalu dia memerdel<akan bagiannya, mal<a dia harus

menyempumakan kemerdekaann5n dengan (memba9pr) nilai fukar

5nng sdang."
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Abu Muhammad berkata: Hadits pertama hanya men-
jelaskan seputar hukum orang yang memiliki kemampuan
membayar, dan tidak pemah menyinggung orang yang tidak
memiliki kemampuan membayar. Di samping itu, hadits ini
diriwayatkan dari;alur periwayatan Hafsh bin Ghailan, -kami tidak
mengenalinya- apakah dia diciptakan untuk tidak dikenal, sehingga
membuatrya dianggap tidak ada.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah; dari eatadah,
dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah,
Dari Rasulullah $, bahwa beliau menjawab pertanyaan tentang
seputar hamba sahaya yang dimiliki dua orang yang berserikat, lalu
salah seorang di antara mereka memerdekakan? Beliau menjawab:
"Dia hants menjamin, dan dia harus membebaskan hamba sahaya
rfu(yaifu dengan membayar nilai tukar bagian milik mitranya).',

Sedangkan hadits kedua dan ketiga, maka keduanya
shahih, tetapi ada hadits lain yang memiliki keterangan lebih baik
dibanding kedua hadits tersebut. sehingga mengambil hadits yang
memiliki keterangan lebih baik itu lebih diprioritaskan. Kalau saja
tidak disampaikan kecuali kedua hadits ini, maka tentu kami tidak
akan melampaui kedua hadits ini.

Mereka berkata: Mifua yang memerdekakan telah melaku-
kan kejahatan terhadap pihak yang berserikat dengannya,
sehingga dia harus bersedia memberi penjaminan.

Abu Muhammad berkata: Dia tidak melakukan kejahatan
apapun, jushu dia malah berbuat kebajikan (yang terpuji), dan
bemilai ibadah kepada Allah @. Tetapi kami harus memberitahu
para pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengikut madzhab
Malik, yang menjadikan hadits orang yang memerdekakan
bagiannya itu sebagai dalil pendukung pendapat mereka yang

!
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rusak tersebut, khususnya seputar masalah bahwa orang yang

melanggar hukum itu tidak harus menjamin kecuali membayar nilai

tukar barang, yang mana akibat perbuatannya itu barang tersebut

menjadi rusak, dan bukan menjamin dengan membayar barang

yang sejenis dengan barang yang lantaran perbuatannya itu,

barang tersebut menjadi rusak.

Jika menurut mereka memerdekakan bagian miliknya itu

adalah benfuk perusakan hak milik orang lain, -dan mereka para

penganut hukum kausalitas dan qiyas-, tentu mereka harus

berpendapat sesuai dengan pendapat Zufr ini. Namun jika tidak,

maka mereka benar-benar membatalkan hukum kausalitas,

merusak qiyas yang mereka bangun, melemahkan argumentasi,

dan meninggalkan kaidah yang menjadi pijakan mereka. Inilah ciri-

ciri yang umum ditemukan pada mayoritas pendapat mereka. -

Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.- Jadi, pendapat

pendapat Zufr ini juga gugur.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah: maka itu adalah

pendapat yang sangat msak, karena pendapat Abu Hanifah itu

adalah pendapat yang sama sekali tidak berkaitan dengan Al

Qur'an, Sunnah yang shahih, riwayat yang lemah, pendapat

seorang sahabat, pendapat seorang tabi'in, maupun pendapat

seseorang yang kami ketahui sebelum Abu Hanifah, pendapatnya

ini pula tidak berkaitan dengan giVas, tidak menggunakan

pandangan logika yang kuat, dan tidak pula prinsip kehati-hatian,

bahkan pendapat Abu Hanifah itr"r bertentangan dengan semua

dalil yang telah disebutkan itu.

Kami menemukan mereka tidak melakukan pencampur-

adukkan dalil yang benar kecuali dengan kebohongan yang sangat

jelas dari pemyataan mereka: Bahwa pendapat mereka ifu sesuai
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dengan pendapat Umar. Mereka telah melakukan kebohongan
seperti yang terlihat oleh setiap orang yang memiliki pemaharnan
terhadap apa yang telah kami sampaikan.

Mereka membuat pufusan hukum bolehnya menuntut
hamba sahaya untuk membayar bagian milik mitua yang tidak
memerdekakan, dan mereka menentang hadits tentang funfutan
hamba sahaya agar membayar bagian milik mitra yang tidak
memerdekakan, saat mereka memperbolehkan mitra yang tidak
memerdekakan ifu agar memerdekakan bagian miliknya, dan dia
harus menanggung resiko ketika pihak yang berserikat itu tidak
mempunyai kemampuan unfuk membayar. Mereka memperboleh-
kannya unfuk memerdekakan bagiannya dan melarangnya untuk
mempertahankan bagian milikn5n.

Mereka kemudian menawarkan sejumlah qilas dengan
hamba sahaya mulatab. Hamba sahap mukatab menumt mereka
terkadang tidak mempunyai kemampuan membayar angstran,
sehingga dia tetap menyandang stafus budak. sementara menurut
mereka, hamba sahaya yang difunfut membayar nilai hrkar bagian
milik mitra yang tidak memerdekakan, maka dia tidak bisa
menyandang stafus budak. Dan masih banyak pemyataan lainn5n,
yang mana mereka tidak dapat meninggalkan kebohongan yang
lemah itu di dalam pemyataan mereka.

Apabila mereka mengatakan: Setiap premis dari
kesimpulan jawaban kami, ditemukan ada dalam hadits dari
berbagai hadits. Maka kami menjawab: Dan ditemukan pula
premis sebaliknya yang sama dalam kesimpulan jawaban ini. Jadi,
darimana kalian bisa memegangi dalil yang kalian pegangi,
sementara kalian juga boleh mengabaikan dalilyang kalian abaikan

L
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seperti ini, lantaran hanya hendak mengambil ujungnya saja yang

dijadikan sebagai pegangan?

Di samping itu, satu dari beberapa atsaritu Udak ditemukan

penjelasan tentang pilihan penjaminan dari mitra yang memiliki

kemampuan unfuk membayar, atau meninggalkan penjaminannya.

Tidak ada pula penjelasan tentang bolehnya menuntut

pengembalian uang jaminan kepada hamba sahaya tersebut, dan

tidak ada pula penjelasan tentang penjaminan oleh hamba sahaya

ketika mitra yang memerdekakan dalam kondisi mampu

membayar. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Seluruh pendapat lainnya sama sekali tidak memiliki landasan dalil

apapLrn yang dijadikan pegangan.

Sementara mengenai pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, maka

kami menemukan mereka berargumentasi dengan hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim;

Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami,

ayahku menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar

menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

f? ;i> illt )"-F'u { s'-*'irLi";

e ,sc;i"6 l'oy ,t * l" i ort ",:y

. _1., r, t.2
.(y v A:a

"Barangsiapa memerdekakan bagian mililnSn dari seorang

hamba sahaya yang dimiliki dengan berserikat, mal<a dia harus

memerdekakan seluruhn5n iika dia memiliki harta Wng cukup
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untuk membayar harga beli hamba sahaya tersebut Jika dia tidak
memiliki harta, maka bagian yang merdeka dari hamba sahaya
tersebut telah merdeka."

Abu Muhammad berkata: Sepengetahuan kami, mereka
tidak memiliki dalil kecuali hadits ini. Hadits tersebut adalah hadits
yang shahih. Hanya saja ada hadits lain yang memiliki keterangan
lebih baik dibanding hadits tersebut, yaitu hadits yang tidak boleh
diabaikan keterangan tambahannya. sebagian ulama ada yang
lebih berani lagi, dia menambahkan keterangan ke dalam hadits
iri, "Dan bagian yang berstafus budak dai hamba sahaya ifu tebp
berstafus budak." Ini merupakan tambahan palsu lrang me-
ngandung kebohongan. Sepengetahuan kami, fidak ada
seorangpun yang meriwayatkannya, fidak periwayat yang
tepercaya, dan tidak pula periwayat yang dha'if, Tidak boleh
mengamalkan hadits yang mengandung ciri-ciri seperti ini.

Sabda Rasulullah rs, "Jika dia tidak memiliki harta, maka
bagian yang merdeka dai hamba saha5n ifu benar-benar
merdeka." sama sekali tidak mengandung darir yang menegaskan
hukum mitra yang tidak mempunyai kemampuan membayar, akan
tetapi hukum miha yang tidak mempunyai kemampuan bayar ifu
tidak ditegaskan secara tersurat dalam hadits ini.

Tidak diragukan lug,, bahwa hadits tersebut hanya
menerangkan, bahwa "Elagian lnng merdeka dari hamba saha5a
ifu benar-benar merdeka," dan masih tersisa hukum yang
mengatur mitra yang tidak mempunyai kemampuan ba5ar,
sehingga hukum tersebut harus dicari dari selain keterangan hadits
ini. Hanya saja menunrt sebuah riwayat, bahwa pemyataan, *Jika

dia tidak memiliki hark, maka bagian merdela dari hamba sahaSn
ifu benar-bqar merdel<a." lri merupakan pemyataan Nafi'. Dan
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kami tidak akan tertarik untuk memperhatikan pemyataan Nafi'

ini.

Karena pernyataan Nafi' ini adalah pemyataan tanpa

disertai dalil. Tetapi harus dicari keterangan tambahan, lalu jika

keterangan tambahan ifu temyata shahih, maka wajib memegangi

keterangan tambahan yang shahih tersebut.

Tidak ada yang tersisa kecuali pendapat kami. Kami

menemukan dalil pendukungnya adalah hadits yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim bin Al

Hajjaj; Amru An-Naqid dan Isma'il; yaitu hnu Aliyah menceritakan

kepada kami, keduanya dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah,

dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hwairah,
dia berkatar Rasulullah # bersabda,

"oLly eb# * eXit&'6;"i';
*fii;&i iu xi'&il tp ,Jcii ok

trt

.* 6'riY
I

" Barangsiapa memerdekakan bagian miliknya yang ada

dalam seonng hamba saha5n, maka pembebasan hamba sahag

itu dipertanggung jawabkan ke dalam hartan5n jika dia memiliki

harta. Apabila dia tidak memiliki harta, hamba saha5m itu dituntut

membaSnr bagian milik mitu4n Jnng tidak mem

selama hamba saha5n ifu frdak keberatan menanggungnya."

Diriwayatkan dari Abu Daud, Muslim; yaitu hnu Ibrahim Al

Kasy menceritakan kepada kami, Aban; yaihr Ibnu Yazid Al Athar

menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami,
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An-Nadhr bin Anas bin Malik menceritakan kepada kami, dari
Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

k ;r;;"o:t );t3 )-b G':4,6iL1 
,;

zt

*L a'iN * i;lt'slJii otr,Sc ;i oL{'oL

"Barangsiapa memerdekakan bagian yang ada dalam
seorang hamba sahaya yang dimiliki, hendaknya dia
memerdekakan seluruhnya jika dia memiliki harta. Apabila dia
tidak memiliki harta, hamba saha3m itu difunfut membayar selama
hamba sahaya ifu tidak keberatan menanggungnya.,,

Diriwayatkan dari Al Bukhari, Ahmad bin Abi Raja' dan
Abu An-Nu'man -yaitu Muhammad bin Al Fadhal Arim-
menceritakan kepada kami, Ahmad berkata: yahya bin Adam
menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada
kami, Aku mendengar eatadah. Sedang Abu An-Nu'man berkata:
Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari eatadah. Mereka
berdua kemudian bertemu meriwayatkan dari An-Nadhar bin
Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi $,
beliau bersabda,

Xi ok tt k p * e t:"r,'6;,i ";
zj

,lL orr:*?i#i 6r;c
l-.

"Barangsiapa memerdekakan bagian yang ada dalarn
seoftng hamba sahagn, merdeka jika dia (orang yang
memerdel<akan) memiliki harb. Apabila dia tidak memiliki harta,
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hamba sahagn ifu difunfut membagnr, selama hamba saha5n ifu
tidak keberabn menanggungnSn."

Qatadah benar-benar mendengar langsung hadits ini dari

An-Nadhar bin Anas. Sebagaimana keterangan hadits yang telah

diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syr'aib,
Muhammad bin Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada

kami, Abu Hisyam menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid Al
Athar menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada

kami, An-Nadhar bin Anas menceritakan kepada kami, dari Basyir
bin Nahik, dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah $ bersabda,

, ot o / o7.

,y- 01 tb
4zopJ.Ja{(,;{n',frl';

o'ix * lit;rai yt:
l/

,lc;iik'oL;*j
o7..de

"Banngsiapa memerdekakan bagian mililmya dari seorang
hamba saha5n, saungguhnSn dia harus memerdelakan bagian

sisarym yang belum mqdel<a jika dia memiliki harta. Apabila dia
tidak memiliki harb, maka hamba ahaSa itu dituntut membajmr,

selama hamba sahaSn ifu tidak keberatan menanggungnSn."

Sekelompok orang berkata: Hadits ini telah diriuayatkan
oleh: Syu'bah, Hammam, dan Hiqnm Ad-Dusfuwa'i, narnun

mereka tidak menyebutkan keterangan seperti yang disebutkan

oleh lbnu Abi Arubah.
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Abu Muhammad berkata: Lalu apa masalahnya? hnu Abi
Arubah adalah periwayat yang tepercaya. Bagaimana tdak
demikian, padahal Jarir dan Aban -keduanya periwayat yang
tepercaya- benar-benar memiliki kecocokan dengan hnu Abi
Arubah mengenai keterangan hadits tersebut.

Apabila dikatakan: Hamam berkomentar mengenai hadits
ini: Qatadah berkata: Jika mitra yang memerdekakan bagiannya
tidak memiliki harta, maka hamba sahaya ifu ditunfut membayar
nilai fukar bagian milik mitanya lang fidak memerdekakan
bagiannya? Maka kami katakan: Hammam benar. eatadah
berfatwa sesuai dengan hadits yang telah dia riwayatkan. hnu Abi
Arubah, Jarir, Aban, Musa bin l(halaf dan para periwayat lainnya
benar, sebab mereka menyambungkan sanad hadits tersebut dari
Qatadah.

Kalau pun benar hadits eatadah ini tidak shahih, tentu
hadits hnu umar, dan Abu Humirah mengenai penjaminan ifu
adalah kesimpulan umum yang memiliki nilai lebih dibanding
keterangan yang dijadikan pegangan oreh Malik, yaitu hadits
riwayat Nafi'. Sehingga kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan
yang menjadi pegangan Zufr bin Al Hu&ail. Ini hal yang sama
sekali tidak dapat dihindari oleh Zufr. -Hanya kepada Allah lah
kami memohon taufik.-

Pendapat kami: Hamba sahaya ifu menyandang status
orang merdeka sesaat sesudah dia memerdekakan sebagiannya,
karena sebagian periwayat itu berkata: "Kemudian dia
dimerdekakan," sementara dalam riwayat Jarir bin Hazim yang
telah kami sebutkan, redaksinln " Seluruhnya merdel<a.', Jadi,
riwayat Jarir ini adalah keterangan tambahan yang tidak boleh
diabaikan. sehingga, ketika seluruhnya telah merdeka, maka waris
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wmla'nya adalah milik orang yang menanggung kemerdekaan

hamba sahaya tersebut.

Sedangkan masalah kalenangan menunfut kembali uang

jaminan oleh salah seorang di antara mereka berdua (orang yang

memerdekakan dan hamba sahaSn yang dituntut membayar nilai

tukar bagan milik mika yang tidak memerdekakan) kepada yang

lainnya, adalah afuran yang batil, Karena Rasulullah #t
menentapkan keurajiban penjaminan ihr pada mitra yang memer-

dekakan ketika dia memiliki kemampuan membayar, dan beliau

menetapkannya pada hamba sahaya png dimerdekakan, ketika

miba yang memerdekakan ifu tdak memiliki kemampuan

memba5nr. Beliau sarna sekali tidak pemah menyinggung soal

penunhrtan kembali. Jadi, siapapun fidak dapat dibenarkan

membuat pufusan hukum dengan memberi keuuenangan

melakukan penuntutan kembali nilai tukar png telah dibaSnrkan

unhrk memerdekakan hamba sahap tersebut.

Ali berkata: Sehingga jika dia tidak merniliki harta yang

tidak cukup unfuk membalar semua nilai fukar hamba saha5n

tersebut, maka ada jaminan yang dipertanggung jawabkan kepada

miba yang memerdekakan ifu, tetapi hamba sahaya itu difuntut

membayar nilai tukar bagian milik mitranya yang fidak

memerdekakan. Inilah kesimpulan yang dikehendaki redaksi hadits

tersebut. Dengan kesimpulan hukum ini pula, Hammad

berpendapat. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

t666- Masalah: Jika orang memerdekakan sebagian

hamba sahaya milikn5ra, seluruh hamba sahala ifu merdeka tanpa

difunfut membayar nilai hrkamya.
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Apabila dia berwasiat memerdekakan sebagian hamba
sahaya miliknya, maka dia harus memerdekakan bagian yang
menjadi objek wasiatrya, dan dia harus memerdekakan bagian
yang tersisa dari hamba sahaya 5nng belum dia merdekakan, serta
hamba sahaya ifu dituntut membayar nilai tukar bagian yang
melebihi bagian yang dia berwasiat untuk memerdekakannya. Ini
sesuai dengan keterangan yang telah kami sebutkan sebelum
masalah ini.

Kalau dia berwasiat memerdekakan hamba sahaya
miliknya, temyata sepertiga hartanya ifu tdak cukup unfuk
menanggung kemerdekaannya, maka sepertiga hartanya yang
cukup unfuk menanggung kemerdekaannya yang berasal dari
hamba sahaya ifu harus dimerdekakan, dan sisan5ra juga harus
dimerdekakan, serta hamba sahaya ifu difuntut membayar nilai
tukar bagian yang melebihi sepertiga kepada ahli warisnya, dan
kemerdekaan hamba sahaya ifu Udak cukup dipertanggung
jawabkan ke dalam sepertiga hartanla.

Karena, bagian yang tidak pemah diwasiatkan oleh mayit
untuk dimerdekakan adalah milik ahli warisnya, sehingga ahli waris
itu adalah pihak yang berserikat dengan mayit dalam kepemilikan
bagian yang dia telah merdekakan, padahal tidak ada harta
apapun yang menjadi milik mayit, sehingga hamba sahaya itu
harus difunfut membayar nilai tukar bagian milik mereka yang
tidak dimerdekakan.

Telah diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna;
Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari sufyan
Ats-Tsauri, dari l(halid bin salamah, dari umar bin Al Khaththab:
Jika orang memerdekakan sepertiga dari hamba sahaya yang
dimilikinya, maka dia merdeka seluruhnlra, Allah sarna sekali udak
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memiliki sekutu yang berserikat dalam pemilikan hamba .**" Itersebut. I
Telah diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id I

Al Anshari; Atha' bin Abu Rabah dan Nafi'; hamba sahaya yang I
dimerdekakan Ibnu Umar, dari jalur periwayatan hnu Wahb, I
"Siapa yang memerdekakan sebagian hamba sahaya miliknya I
pada saat sehat atau sedang sakit, maka hamba sahaya itu I
kemerdekaannya dipertanggurng jawabkan kepadanya yang I
dibebankan ke dalam hartanya." 

I
Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Umar, Al Hakam, !

Asy-Sya'bi, dan Ibrahim An-Nakha'i diriwayatkan: "Siapa yang I
memerdekakan hamba sahaya miliknya, pada saat sakit yang I
menyebabkan kematiannya, maka kemerdekaannya itu diambil I
dari sepertiga harta peninggalannya, dan jika (nilai tukar) hamba I
sahaya ifu melebihi sepertiga hartanya, maka dia dituntut I
membayar nilai tukar bagian yang melebihi sepertiga itu kepada I
ahli warisnya, dan dia merdeka selunrhnya." 

I
Abu Hanifah berkata: Jika dia memerdekakan sebagian dari I

hamba sahaya miliknya pada saat dia sehat, maka bagian dari 
I

hamba sahaya yang telah dia merdekakan itu telah merdeka, dan 
I

hamba sahaya itu dituntut untuk membayar nilai tukar bagian yang 
I

tersisa darinya kepada pemiliknya tersebut. Ketika dia telah 
I

membayar nilai tukar bagian yang tersisa itu, dia merdeka. 
I

Abu Hanifah berkata: Jika dia berwasiat memerdekakan 
I

sebagian hamba sahaya miliknya, maka yang merdeka hanya 
I

bagian yang menjadi oblek wasiat dari hamba sahaya ihr, dan

hamba sahaya dituntut membayar nilai tukar bagian yang tersisa

kepada ahli warisnya, sehingga jika dia telah membayamya, maka
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dia pun merdeka. Pendapat sempa secara umum diriwayatkan dari
Ali.

Malik berkata: Apabila dia memerdekakan sebagian hamba
sahaya pada saat dia sehat, maka dia hams memerdekakan
seluruhnya yang dipertanggung jawabkan kepadanya. Apabila dia
memerdekakannya pada saat dia sedang sakit yang menyebabkan

kernatian, maka dia harus memerdekakan yang tersisa yang

dipertanggung jawabkan kepadan5n, yaifu bagian sepertiga
hartanya yang cukup unfuk menanggungnya, dan bagian yang

tersisa tetap berstatus budak.

Apabila dia berwasiat memerdekakan sebagian hamba
sahaln miliknya, maka dia tidak merdeka dari hamba saha5ra itu
kecuali bagian yang menjadi objek wasiat saja. Pendapat serupa
diriwayatkan dari Mas'ud.

Diriwayatkan dari jalur petiwayatan hnu Abi Slraibah,

Hafsh menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hasan, dia
berkata: Ali bin Abi Thalib berkata: "seseorang boleh
memerdekakan bagian apapun yang dia kehendaki dari hamba
sahaya miliknya." Tidak ada landasan hukum yang terkandung di
dalam diri seseorang selain Rasulullah #, d* mereka benar-benar

berteda pendapat, seperti yang telah kami sebutkan.

L667 - Masalah: Orang ytrng memiliki hamba sahaya
yang memiliki hubungan kerabat yang berstafus mahram, maka
hamba sahaya ifu merdeka saat orang ifu memilikinya. Apabila dia
memiliki sebagiannya, maka kemerdekaannya tdak dapat
dipertanggung jawabkan kepadanp, kecuali ibu bapak secara

khusus, kakek dan nenek.

L
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Mereka semua kemerdekaannya dipertanggung jawabkan

kepadanya, jika dia memiliki harta yang orkup unfuk membayar
nilai tukar mereka. Apabila dia tidak memiliki harta yang cukup
untuk membayar nilai fukar mereka, maka mereka dituntut
membayar nilai tukar bagian yang tersisa.

Mereka adalah setiap orang yang telah melahirkannya, dari
garis ibu, nenek, kakek atau a5nh. Dan setiap orang yang dia telah
melahirkannya, dari garis anak laki-laki atau anaknya yang berjenis
kelamin perempuan, paman dari garis ibu, dan bibi dari garis ibu,

dan yang ke atasngn bagaimanapun posisi mereka; baik seibu atau
seayah, saudara-saudaranya yang berjenis kelamin laki-laki,
maupun perempuan, juga demikian. Dan juga orang yang

kelahiran saudara laki-laki atau saudara perempuan bertemu
dengannya melalui garis kefurunan manapun.

Jika orang memiliki harta, dan dia memiliki ayah, ibu,
kakek atau nenek, maka dia dapat dipaksa agar membeli mereka
dengan nilai fukar mereka yang paling mahal dan memerdekakan
mereka, ketika pemilik mereka bermaksud menjual mereka. Jika
pemilik mereka enggan menjualnya, maka pemilik tersebut tidak
dapat dipaksa agar menjual mereka.

Apabila dia memiliki hamba sahaya yang memiliki
hubungan kerabat yang bukan mahram, atau dia memiliki hamba
sahaya yang memiliki hubungan mahmm yang bukan kerabat,
tetapi karena hubungan perkawinan, atau sebab persetubuhan
yang dilakukan ayah atau anak laki-laki, maka dia tdak
berkauajiban memerdekakan mereka, tetapi dia boleh menjualnya
jika dia menghendaki.

Segolongan ulama berkata: Tidak merdeka kecuali orang
yang telah melahirkannya, dari garis ayah atau ibu, atau orang
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yang mana dia telah melahirkannya pun juga demikian, atau
baik Snng berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

Paman dari garis ibu, bibi dari garis ibu, paman dari garis

ayah, bibi dari garis ayah, dan anak kefurunan saudaranya yang
be4enis kelamin laki{aki atau perempuan, tidak otomatis merdeka
lantaran memilikinya. Ini merupakan pendapat Malik.

Memang shahih diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al
Anshari, dan diriwayatkan pula dari Rabi'ah, Makhul, dan Mujahid,
narnun hdak shahih diriwayatkan dari mereka, dan tidak pula
diriwayatkan dari mereka: Bahwa orang selain mereka yang telah
disebutkan itu fidak merdeka lantaran memilikinya.

Segolongan ulama berkata: ndak merdeka kecuali orang

5nng telah melahirkannya, yaitu dari garis ayah atau ibu, dan
keturunan yang mana dia telah dilahirkan pun juga demikian; baik
dari garis ayah atau ibu. selain mereka png telah disebutkan ifu,
maka tidak merdeka lantaran memilikinya, tdak pula saudara laki-
laki dan selain saudara laki-laki. Ini merupakan pendapat Asy
Syafi'i. Abu Sulaiman berkata: Kemerdekaan seseorang tidak
dipertanggung jawabkan kepada seseorang.

Al Auza'i berkata: Setiap hamba sahaya yang memiliki
hubungan kerabat; baik mahran atau bukan mahram, maka
hamba sahaya ifu merdeka lantaran memilikinya, hingga kefurunan
paman dari ibu dan paman dari ayah sekalipun, kemerdekaan
keduanya dipertanggung jawabkan kepadanya, dan dia dapat
menuntut mereka membayar nilai fukar mereka berdua.

Sepengetahuan kami, pendapat AsySyafi'i tidak pemah
diriwayatkan dari seorangpun sebelum Asysyafi'i. Apabila mereka
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menyebutkan: Telah diriwayatkan dari hrahim, bahwa -"*" ]
seseorang memiliki orang fua atau il*, maka dia merdeka. 

I
Maka kami katakan: Benar adanya, tetapi keterangan 

I
mengenai kemerdekaan semua orang yang memiliki hubungan 

I
kerabat sebab memilikinya ini juga shahih diriwayatkan dari 

I
Ibrahim. Pendapat lbrahim, "Ketika seseorang memiliki orang tua 

I

atau anak, maka dia merdeka," tidak otomatis dapat diambil 
I

kesimpulan, bahwa selain mereka berdua (orang tua dan anak) itu 
I

tidak merdeka. I

Sepengetahuan kami, Asy-Syafi'i tidak memiliki dalil 
I

pendukung kecuali pemyataan ijma'ulama yang menyepakati 
I

kemerdekaan orang yang telah kami sebutkan. Ini pemyataan yang 
I

tidak benar, sebab tidak ada satupun pendapat mengenai masalah 
i

ini yang diriwayatkan lebih dari dua puluh sahabat dan tabi'in, 
I

padahal mereka jumlahnya ribuan, dimana ijma'tlama tersebut? 
I

Apabila mereka mengatakan, Allah & berfirman , ,i)Si; 
i

(GL " Dan berbuat kebaikantah kepada ibu bapak," (Qs. Al 
l

6,,;3i "Karib-kerabat," (Qs. An-Nisaa' t4]: 36). Jadi pendapat l

Asy-Syafi'i ini gugur.

Para pengikut madzhab Malik berdalil dengan firman

Allah S mengenai ibu bapak '#)t'q. ,t^i eq ,j+S
" Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh

k*ayangan, " (Qs. Al Israa' llTl: 241, mereka berkata: lldaldah
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mungkin merendahkan diri kepada mereka berdua dalam kondisi

tetap menunfut mereka berstafus budak.

Mereka berkata: Mengenai anak; Allah & berfirman, l.)

1,6'iS eiSi c;;L4ol@ \1;'^;t-J F).;;_Ol"

@ 'i-; $3i " Dan tidak layak basi Tuhan yans Maha pemurah

mengambil (mempunyai) anak. Tidak ada seorangpun di langit dan

di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah
selaku seorang hamba." (Qs. Maryam 191: 92-93). Mereka
berkata: Maka sudah barang tenfu, bahwa perbudakan dan
kelahiran seseorang tidak dapat bergabung (bersatu).

Mereka berkata: Menganai merdekanya saudara kandung:

Allah l$& berfirman yang menceritakan tentang Musa &: { Ol

T:5 * il J+J *Aku tidak menguasai kecuali diriku sendii

dan saudaraku." (Qs. Al Maa'idah [5]t 25), mereka berkata:

Sebagaimana dia tidak dapat memiliki dirinya, demikian pula dia

tidak dapat memiliki saudaranya.

Mereka (para pengikut madzhab Malik berdalil) dengan

hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Zakariya bin Yahya As-Saji, Ahmad bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami,
Hafsh bin Sulaiman; yaifu yang membacakan hadits ini,
menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu L^aila, dari
Atha', dari hnu Abbas: Rasulullah S memiliki seorang hamba

sahaya yang telah dimerdekakan, dia kerap dipanggil dengan
nama Shalih, dia membeli saudaranya yang menjadi hamba sahaya
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yang dimiliki, lalu Rasulullah $ bersab da, K$ 'e ,i*r, "rrr]
(saudam Wng dibeti) telah merdeka pda saatkamu mernilikinya." 

I
lnr atsar yang fasid, karena Hafsh bin Sulaiman adalah I

periwayat yang cacat, dan hnu Abi Laila periwayat yang buruk I
hafalannya. Kalau pun hadits iru shahih. maka hadits ini tidak I
mengandung penjelasan tentang memperbudak orang (kerabat) |
kecuali saudara tersebn-rt. 

I
fugumentasi mereka dengan firman Allah &, +t V ;f 

I

"$ ,; Jy" *u fidak menguasai kecuali diriku sendiri dan 
I

saudaraku." (Qs. Al Maa'idah [5]' 25), adalah bentuk pengalihan I

berbagai bentuk kata dari asal mula pembuatannya, dan benfuk 
I

pencampuradukkan yang sangat buruk. I

Kalau saja firman Allah S ini dijadikan dalil oleh orang I

yang berpendapat, bahwa saudara ifu dapat dimiliki, tenhr dia akan 
I

terjebak ke dalam kesimpulan yang bisa pemahaman, karena I
firman Allah ini mengandung penegasan adanya kepemilikan atas 

I
saudara dan diri sendiri. Di antara hal yang mustahil adalah, bahwa I

seseorang dapat menjadikan dirinya sebagai budak, sementara 
I

memiliki saudara dan ayahnya itu bukanlah hal yang mustahil. 
I

Tidak boleh mengqiyaskan saudara itu dengan diri sendiri, 
I

karena seorang mantrsia dapat menggerakkan dirinya unhrk 
i

melakukan ketaatan atau kemaksiatan sesuai dengan takdir 
i

Allah &, dan dia dapat menguasai dirinya untuk melakukan itu

semua.

Sebagaimana Musa $ berkata, bahwa dia menguasai

dirinya unfuk berjihad, narnun dia tidak dapat menggerakkan
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mudaranya, sebab saudaranya menguasai dirinya sendiri, dan dia
tidak dapat menundukkan saudaranya. Jadi, qiyas yang lemah ini,
tdak pemah sama sekali terdengar qlyas yang lebih lemah
daripada qiyas yang jelas rusak ini.

Firman Allah S,

A i; 34 aL @ \I;'irt- 5,tr) d6
@'i-; $7i 41'. il,rSij o. lai

"Dan frdak laJnk bagt Tuhan yang Maha Pemurah
mengambil (mempunyai) anak-" " Tidak ada seorangpun di langit
dan di bumi, kecuali akan dabng kepada Tuhan yang Maha
Pemurah selaku seorang ham6a." (Qs. Maryam I19l:92-931.

Tidak boleh sama sekali firman Allah ini diambil kesimpulan
sebagai dalil yang malajibkan pemerdekaan anak (yang dimiliki)
dan tidak boleh pula diambil kesimpulan sebagai dalil yang
menerangkan, bahwa anak tidak dapat dimiliki. Karena Allah &
tidak pemah terangkan kesimpulan tersebut dengan ayat ini.

Ayat ini tidak mengandung kecuali informasi tentang
mereka mengenai identitas yang mereka tetap sandang tersebut,
yaifu bahwa mereka adalah para hamba, dan bukan anak-anak.

Kalau kesimpulan yang telah mereka sampaikan ifu benar,
maka tenfu wajib memerdekakan isfui dan sekufu tersebut ketika
mereka dimiliki, karena Allah & uaaf mempunyai anak, dan Allah
mengabarkan, bahwa semuanya ifu adalah hamba-hamba-Nlra,
tidak ada perbedaan di antara mereka. Jadi, secara keseluruhan
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argumentasi mereka gugur. -Hanln kepada Allah lah -*,-l
memohon taufik.- 

I
Ada orang lnng berkata: Kemerdekaan seseorang tidak I

dapat aunbkan kepada orang lain, mereka I
menuturkan hadits yang shahihdari Rasulullah #, I,tttU" i:d li Vf fi), \f, qp y 

I

{rr}5 !' 'o- 'r I

"tuonns anak Mak akan dapat membatas ,*":#"1
kecuali, dia mendaptinS,a dalan keadaan menjadi hamba saha5a I
yang dimilild, lalu dia memfulin5n dan lantas memerdekal<annya." I

Hadits ini dalil yang melemahkan mereka, karena Allah & |
berfirman,

't-'$JH; 
I

"Eerctrukurlah kepdaku dan kepada dua oftng ibu 
I

bapakmu," (Qs. llqman t3t]: 14). 
I

Jadi, Allah & menetapkan berterima kasih kepada ibu I

bapak sebagai suafu keuajiban, dimana membalas jasa mereka 
I

adalah bagian dari berterima kasih kepada mereka, oleh karena 
I

itu, membalas jasa mereka wajib. Sehingga ketika 
1

berterima kasih kepada mereka itu hukumnya vuajib, padahal 
I

membalas jasa mereka ifu tdak akan ada kecuali dengan 
f

memerdekakan, maka memerdekakan mereka ifu ,

wajib. l
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Sepengetahuan kami, mereka tidak memiliki dalil kecuali

dalil yang telah kami sebutkan. Kami kemudian memperhatikan
dalil yang menjadi pegangan Al Auza'i. Kami menemukan di
antara dalil yang menjadi pegangannya adalah firman Allah &,

ir;3i 6ijAti.^lg\;
" Dan berbuat baiHah kepada dua orang ibu-bapa, kanb-

kerabat" (Qs. An-Nisaa' K]: 36).

Ali berkata: Firman Allah & ini tidak menetapkan

kemerdekaan ibu bapak sebagai suafu kewajiban, karena berbuat
bail<(Al lhaanl adalah keurajiban pada semua hamba Allah.

Firman Allah yang telah disebutkan ifu tidak memberi
kepastian hukum memerdekakan mereka itu sebagai suafu
kamjiban. Kalau kewajiban memerdekakan itu harus diberlakukan
bagi anak laki-laki paman dari garis ibu, dan anak laki-laki paman
dari garis ayah, maka tenfu keurajiban memerdekakan ifu harus
diberlakukan bagi setiap hamba sahaya yang dimiliki, karena
manusia ifu terintegrasi dalam safu bapak, sesudah bapak
yang lain sampai ke Adam &. Tidak boleh mengecualikan

anak laki{aki paman dari garis ibu, dan anak laki laki paman dari
garis ayah, dengan firman Allah ini, tanpa mengecualikan cucu
laki-laki dari paman dari garis ibu dan cucu laki-laki dari paman
dari garis ayah. Jadi, pendapat Al Atza'i ini batal secara

meyakinkan.

Kami kemudian memperhatikan pendapat kami, kami
menemukan hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur
periwayatan Ahmad bin Syr'aib; Isa bin Ahmad; yaitu Abu Umair
fu-Ramli, dan Isa bin Yunus Al Fakhuri menceritakan kepada
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kami, dari Dharnrah bin Sa'id, dari Sufuan Ats-Tsauri, ,* ]
AMullah bin Dinar, dari hnu Umar, dia berkata: Rasulullah $ I
bersa*a' 

u . I* f)t gtti'$1 a I
* kmngsiap memiliki (hamba sahaSn) yang memiliki I

hubungan kemfut gnng bersbfus mahfttm, maka dia merdel<a." I
Ini hadits yang shahih, semua periwayatrya adalah orang- |

orcng tepercaya yang dapat dijadikan pegangan. Beberapa I
golongan ulama 3rang telah disebutkan menyatakan hadits ini I
@cat, sebab Dhamrah hanya meriwayatkan hadits ini seorang diri, I
dan membr.rat kesalahan dalam hadits ini. 

I
Maka kami katakan: Apa masalahnya kalau dia I

meriwaptkan seorang diri? Sejak kapan kalian mengikuti kaum I
Mu'tazilah dalam hal kalian enggan menerima hadits yang I

diriuragatkan oleh seorang periwayat dari seoftrng periwayat. I

Berapa banyak hadits yang periwayatrya meriwayatkan seorang I
diri, dan temlnta kalian terima. Kalian boleh tidak menerima I

hadits yang periwayatnya tidak ada kebaikan dalam dirinya saat dia I
meriwalntkan seorang diri, seperti hnu Lahi'ah, Jabir Al Ju'fi, dan I

lain-lain. 
I

Sdangkan pemyataan, bahwa Dhamrah telah membuat 
]

kesalahan dalam hadits ini, adalah pemyataan yang batil. Karena i

pemyataan tersebut adalah klaim tanpa didukung bukti. Padahal

hadits dengan periwayat ttrnggal ini adalah le'.rel hadits yang mana

para pengikut ma&hab Abu Hanifah dapat menerimanya, dan

mereka mengambil kesimpulan pendapat berdasarkan hadits

dengan periurayat tunggal ini, dan mereka tidak melihat hrnggalnya
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Dhamrah dalam meriwayatkan hadits ini sebagai sebuah

kecacatan.

Mereka kemudian menyampaikan hadits yang telah
diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb, dari Al- laits bin
Sa'd, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far, dari Bukair bin Al Ayajj, dari
Nafi', dari hnu Umar, dia berkata: Rasulullah ,S bersabda,

" Barangsiapa memerdekakan hamba sahaya, dan dia
memiliki harta, maka hartan5n itu adalah miliknya, kecuali pemilik
hamba sahaya ifu mengecualikannya."

Para pengikut madzhab Abu Hanifah berkata: Ubaidillah
bin Abi Ja'far meriwayatkan hadits ini seorang diri, dan dia telah
membuat kesalahan dalam hadits ini. Wahai kaum muslimin,
ketika para pengikut madzhab Malik dan pengikut madzhab AsSr

Syafi'i berpendapat, bahwa hadits ini shahih dan juga

mengamalkannya, serta mereka tidak berpendapat tunggalnya
ubaidillah bin Abi Ja'far dalam meriwayatkan hadits ini sebagai

sebuah kecacatan, dan pendapat orang yang mengatakan: Bahwa
Dhamrah telah membuat kesalahan dalam hadits ini dijadikan bukti
alasan unfuk menentang dan meninggalkan haditsnya.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah berpendapat
tunggalnya ubaidillah bin Abi Ja'far dalam meriwayatkan hadits ini
sebagai sebuah kecacatan, dan pendapat orang yang mengatakan:
Bahwa Ubaidillah bin Abu Ja'far telah membuat kesalahan dalam
hadits ini, dijadikan bukfi alasan untuk menentang dan

tf vr ,ii fii lc + t:rb'ciLi';
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meninggalkan haditsnya. Namun mereka fidak berpendapat

tunggalnlp Dhamrah dalam meriwayatkan hadits yang telah

disebutkan ifu sebagai kecacatan, dan pendapat orang yang

mengatakan: Bahwa Dhamrah telah membuat kesalahan dalam

hadits ini dijadikan alasan unhrk menentang dan meninggalkan

Tidak ada bukti dalil yang menerangkan tentang bermain-

main dalam persoalan agarna, dan minimnp mumqabah pada

Allah &, fng lebih baryak daripada pendapat mereka ini? -Kami

berlindung kepada Allah dari kesesatan sebab mengikuti hawa

nafsu.-

Telah diriura3ptkan dari Hammad bin Salamah, dari Ashim

Al Ahural, dan Qahdah, dari Al Hasan Al Bashri, dari Samurah

bin Jundub, bahrrra Rasulullah S bersabda,

lt ,tl -.,c , ' /"; -#rX e)u'i:l at''
'Elanngsiap memiliki hamba sahaya yang memiliki

hubmgan kmht jnng basbfus mahram, mala dia merdeka."

Para pengikut madzhab Abu Hanifah menilai hadits ini

shahih, dan mereka mempertimbangkannya sebagai landasan

hukum, mereka berkah: Tidak ada masalah mengenai komentar

Spng menyatakan, bahura AI Hasan tidak pemah mendengar

langstrng dari Samurah, dimana hadits munqathi'dan menunrt

mereka tetap dapat digunakan sebagai landasan hukum.

Kemudian mereka beralih ke hadits mwsal, yang telah

diriwa5ratkan dari jahr periruayatan hnu Abi Syaibah, Muhammad

bin BislE menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Arubah,

dari Qatadah bin Al Hasan, dari Samurah bin Jundub, bahwa

i
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Rasulullah $ bersabdu, L)s ,y:jt illl "Jaminan pembebasan

lnnba sahaSn itu ada tiga," mereka berkomentar: Mendengiunya
Al Hasan dari Samurah trdak shahih, dan hadits tersebut sanadnya

muryathi', tidak dapat dibuat landasan hukum.

Para pengikut madzhab Malik mernbalikkan perbuatan ini,
mereka mempertimbangkan riwayat Al Hasan dari Samurah

mengenai jaminan pembebasan hamba sahaya sebagai landasan

huhrn, tidak ada masalah dengan komentar yang men5ntakan:

Bahwa Al Hasan tidak pemah mendengar langsung dari Samurah,

dan menurut mereka hadits munqathi itu dapat dijadikan landasan

hukum.

Tetapi mereka tidak pemah mempertimbangkan hadits

merdekanya hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat dan

berstafus mahram sebagai landasan hukum, karena Al Hasan tidak
pemah mendengar apapun dari Samurah, dan menurut mereka

hadits munqathi' itu tidak dapat dibuat landasan hukum. Di dalam

komentar mereka ini sudah cukup bagi orang yang berakal cerdas

dan berharap kebaikan dirinya?

Jadi, semua pendapat yang telah disebutkan ifu batal

kecuali pendapat kami, -segala puji bug, Allah- dan seperti

pendapat kami pula, jumhur ulama salaf berpendapat:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Khusyani;

Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abu Ashim; -
yaitu Adh-Dhahhak Ibnu Makhlad- menceritakan kepada kami,

Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin
Utaibah, dari hrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad bin Yazid, dari
Umar bin Al I(haththab, dia berkata: "Barangsiapa memiliki
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hamba sahaya png memiliki hubungan kerabat yang berstatus

mahntn, maka dia merdeka"-

Dengan sanad yang sama, yang sampai pada Bundar,

Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah dan Sufuan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami. Syu'bah berkata dari Ghailan,

dan Sufuan Ats-Tsauri berkata dari Salamah bin Kahil, keduanya

dari Al Mustaurid; yaitu hnu Al Ahnaf: Bahvra seseorang datang

menemui Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berkata kepadanya,

"Pamanku mengawinkanku dengan hamba sahaya perempuan

miliknlra, dan dia bermaksud menjadikan anakku sebagai budak?"

I-alu Ibnu Mas'ud berkata padanya, "Dia tidak dapat dibenarkan

menjadikannSn sebagai budak. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrahman bin

Mahdi, dari Hammad bin 7aid, dari hnu Syr:bramah, dari Al Harits

Al lJkli, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Barangsiapa

memiliki hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat, maka dia

merdeka." Ini mempakan pendapat hnu Syrbramah.

Diriwayatkan dari AMurrazaq; Mh'mar menceritakan

kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, dan Jabir bin Zaid,

mereka semuanya berkata: "Barangsiapa memiliki hamba sahaya

lnng memiliki hubungan kerabat, maka dia merdeka."

Diriwayatkan dari AMurrazaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari

Isma'il bin Uma141ah, dari Atha', dia berkata, "Ketika dia merniliki

saudaranya yang laki-laki, saudaranya yang perempuan, bibi dari

garis a5nh, dan bibi dari garis ibu, maka mereka merdeka."

Diriwa5ntkan dari Waki', dari Syu'bah, dari Al Hakam bin

Utaibah, dan Hammad bin Abi Sulaiman, mereka semuanya

I s, I - Al Muhalla



berkata, "Setiap orang yang memiliki hamba sahaya yang memiliki
hubungan kerabat yang berstafus mahram, maka dia merdeka."

Pendapat tersebut juga shahih diriwayatkan dari Qatadah,
dimana ini adalah pendapat Az-Zvhri, Abu Salamah bin
Abdurmhman bin Auf, Al-Laits bin Sa'd, Sufuan Ats-Tsauri, Al
Hasan bin Hayy, Abu Hanifah, semua para pengikut ma&hab
Abu Hanifah, Abdullah bin Wahb, dan lain{ain.

Pendapat yang telah disebutkan ini adalah pendapat yang

dengannya pengikut madzhab Malik menentang jumhur ulama dan
kedua sahabat, dimana diketahui tidak ada seorangpun dari
kalangan sahabat menentang kedua sahabat tersebut. Padahal

mereka berusaha keras menolak dengan orang yang lebih sedikit
daripada jumhur ulama ini, ketika dia sependapat dengan taklid
mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Hasan;
keterangan yang telah diriwayatkan oleh Abdunazaq; dari Hisyam
bin Hassan, dari Al Hasan, "Barangsiapa memiliki saudaranya

yang sesusuan, maka dia merdeka."

Diriwayatkan dari AMurrazaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari
Manhsur bin AI Mu'tamir, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-
Nakha'i, dari Alqamah: "Bahwa hnu Mas'ud pemah memarahi
seseorang yang bermaksud menjual hamba sahaya perempuan

miliknya, yang pemah menyrsui anaknya."

Sepengetahuan kami, keterangan ini tidak memiliki dalil
pendukung, hanya saja para pengikut madzhab Abu Hanifah, para
pengikut madzhab Malik, dan para pengikut madzhab AsgrSyaf i:
Para ahli qilns yang sesuai dengan keyakinan mereka, mereka
harus mengqiyaskan ibu sesusuan, ayah sesusuan, anak sesusuan,
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dan saudara sesusuan: Dengan setiap orang yang telah disebutkan

dan bersumber dari nasab, apalag didukung dengan sabda

Rasulullah $:
z 6r. o ,ro / -/ .u /ttt, o llo /

:'*Jt ,t ?F'u ?u-ll oa ?-v-
"Dihanmkan karena s$uan apa yang dihammkan dari

garis nafib."

Ini adalah qiSns Snng lebih diunggulkan daripada semua

qilns png telah mereka sampaikan.

Selanjukrya, kami melihat di antara bukti dalil yang menjadi

pendukung mereka; mereka mengatakan: Bahwa dall Sunnah juga

menetapkan status kemerdekaan bagi para hamba sahaya yang

rnerniliki hubungan mahnn karena susuan: Hal ini sesuai dengan

hadits Snng telah diriwayratkan kepada kami dari jalur periwayatan

Muslim; Muhammad bin Rumhin menceritakan kepada kami, Al-

l-aits menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Habib, dari

Arak bin Malik, dari Urunh, dari Aisyah Ummul Mukminin: Bahwa

Rasulullah $ bersabda:

z 6,. c )lo . ./ /./ lt, o )!o /

-=*tt U ?F-v YVlt,l ?-v-
"Diharamkan dari susuan ap yang diharaml<an dari garis

nafib."

Dirivrayatkan dari jalur perir,rnyatan Muslim, Haddab bin

Khalid menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada

kami, dari Jabir bin Yazid, dari hnu Abbas, bahwa Nabi $
bersaMa,

I s4 
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f')t"u?HY*v')r,t ?';i
" Diharamkan dari susuan apa yang diharamkan dan karib

kerabat'

Kami menemukan redaksi: " Sama seperti
dai karib kerabat, dan dai garis nasab." yaifu

kepemilikan itu berkelanjutan pada setiap orang yang memiliki
hubungan kerabat yang berstafus mahram, dan yang memiliki
hubungan nasab yang berstatus mahram, harus dinyatakan haram
sebagaimana haramnya kepemilikan yang berkelanjutan terkait
dengan siapa saja orang yang dimiliki lantaran penwsuan.

Kami memperhatikan argumentasi ini, kami menemukan-
nya sebagai suafu hal yang menyimpang dari kebenaran:

Pertama: Bahwa kepemilikan hamba sahaya yang memiliki
hubungan kerabat yang berstafus mahram ifu hukumnya tidak
haram, bahkan kepemilikannya itu hukumnya sah, sesuai dengan
saMa Rasulullah $,

tl zll -zzo , t /

'f -rP f-: €)l'''AL ff
I

"Barangsiapa memitki hamba sahaya yang memiliki
hubungan kerabat yang berctafus mahram, maka dia merdeka.,,

Jadi, mula-mula Nabi membenarkan kepemilikan atas
hamba sahaya yang memiliki hubungan kerabat dan berstatus
mahram, baru kemudian beliau menetapkan kewajiban
memerdekakannya. Andaikan saja tidak sah kepemilikannya, maka
tenfu tidak sah pula memerdekakannya.

AI Muhaua - EI
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Kami kemudian menemukan pendapat mereka:

Kepemilikan itu berkdaniutan atas hamba sahaya yang memiliki
hubungan kerabat dan berstatr-rs mahram itu haram. Ini merupakan

kesimpulan yang keliru, karena kalau saja dalam kasus ini Udak

ada kecuali larangan haram memilikinya secara berkelanjutan,

maka tentu memerdekakan ifu hukumnya harus dinyatakan tidak
wajib, bahkan dia boleh menghibahkannya, sehingga

kep,emilikanrrya ifu gugur darinlp, atau dia bisa menyedekah-

kann5ra.

Sehingga ber:dasarkan alasan ini, kesimpulan pendapat

mereka, 'Kepemilikan png berkelanjutan ifu hukumnya haram,"
dingratakan batal. Tetapi kesimpulan yang benar seharusnya

mereka katakan: Bahwa memerdekakan ifu wajib
sesaat sesudah adanya kepemilikan, tanpa ada pemisah dan tanpa
ada jeda wakh.r.

Rasulullah # Udak pernah mengatakan: "Bahwa sesuatu

yang berkenaan dengan penpsuan sama wajibnya seperti
(sesuatu) yang berhubungan dengan nasab."

Kalau beliau mengatakan keterangan ini, tentu
memerdekakan itu hukumnln wajib, seperti kesimpulan pendapat

mereka. Tetapi beliau harrln mengatakan: " Diharamkan karena
penrysuan, ap 5nng dihanmlan l<arena nasab."

Jadi, tidak diragulGn lagi kesimpulannya adalah, bahwa
yang haram ifu adalah hanp nikah dan bersenang-senang, jadi

itulah yang haram te*ait keduanSn sekaligus.

Orang yrang merriliki sebagian hamba sahaya yang memiliki
hubungan kerabat gnng berstatus mahram, tidak memiliki hamba

sahaya yang memiliki hubungan kerabat yang berstafus mahmm,

t s6 I - At Mnhena

t



tfrv i:6

sehingga dia tidak berkannjiban memerdekakan, sebab nash

tersebut tidak menetapkan karajiban memerdekakan.

Pendapat kami mengenai kedua orang tua yang berbeda

dengan pendapat yang telah disebutkan, karena itu sesuai dengan
hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Muslim; Abu Bakr bin Abu S5nibah dan Zuhair bin Harb
menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Jarir; yaitu

hnu Hazim menceritakan kepada kami, dari Suhail bin Abi Shalih,
dari a5ahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $
bersabda,

O/

€P
.;;#'i %

'seonng anak tidak akan dapat membalas 1asa) :*r;,
kecuali, dia mendapatinya dalam kadaan menjadi hamba saha5n

Wng dimiliki, lalu dia membeliryn lantas dia memerdekakannya."

Abu Bakr dalam sebuah riwayatrya berkata: "Orang

hJanya," sementara unfuk redaksi lainya mereka sepakat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al
Mutsanna; Mu'ammal bin Isma'il Al Himyari menceritakan kepada

kami, Sufi,ran Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Suhail
bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata:
Rasulullah $ bersabda,

Y
t7.
JJ9

o'co
ol Y! fi))
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ot y!
\11

C/qF.
{r,};t U,;{i k'fu u:*l

'fumng anak frdak ,* O"*t membalas |asa) kedua

oftng fuantn kea,nli, dia mandapati mereka berdua atau salah

seorzng di anbn mqe.la dalarn kadaan menjadi hamba saha5a

yang dimiliki, lalu dia ma nbelinSn dan lantas memerdekal<ann5n."

Istilah "Al Waalid (orang tua yang melahirkan) mencakup

kakek dan nenek selama dahl nash tidak mengecualikan mereka.

Anak bed<auajiban dengan nilai tukar yang dia

pergunakan trntuk membeli hamba sahaya yang wajib

dimerdekakan. Orang merdeka atau hamba sahaya kedudukannya

sarna dalam segala atr.ran 5rang telah kami sebutkan, sesuai

dengan pengertian urnurn dari saMa Nabi ,$$:

il , lt -rro . t /

'r tP ?-r €)$'$1 Uv

" Ehrangsiap memiliki hamba sahalm yang memiliki

hubmgan kembat 5nng fursbfus mahram, dia merdeka."

Anak hamba sahaya hasil perkawinan dengan hamba

sahalp perempuan miliknya adalah orang merdeka yang

dipertanggung jawabkan kepada aphnya.

Telah diritlalad<an kepada kami dari jalur periwayatan

AMunazaq; dari lbnu Juraij, aku bertanya pada Atha', "Anak

yatim ibunlra perlu banttran, apakah dia boleh menafkahin5ra dari

harta anak Sptim tersebut?" Dia menjawab, "Benar." Aku

bertanSla, "Apabila ibu arnk yatim itu seorang hamba sahaya,

-z -l; .uJ*.,
a'

YJJ)s Y{rt
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apakah kemerdekakannya dipertanggungjawabkan ke dalam

hartanya?" Dia menjawab, "Benar, dimakruhkan memerdeka-

lonnSra jika mereka tdak bersenang-senang dengannya dan

mereka tidak memerlukan harta."

1668. Masalah: Memerdekakan (hamba sahaya) yang

dilalnrkan oleh orang yang sangat memerlukan uang hasil penjual

hamba sahaya yang dimilikinya, penghasilannya, atau pelayanan-

n5n, maka hukumnya tidak sah.

Sehingga jika dia telah memerdekakannya, maka

kernerdekaan hamba sahaya ihr harus dibatalkan kecuali, dalam

safu kasus, yaifu jika orang yang memiliki hamba sahaya itu
memiliki hubungan kerabat yang berstatus mahram, maka

kemerdekaannya dipertanggung jawabkan kepada pemiliknya,

sesuai aturan yang telah disebutkan; baik hamba sahaya itu anak di

bawah umur atau orang do,r,rasa, orang gila atau berakal

sempuma, baik dia orang yang tidak hadir atau orang yang hadir.

Dia merdeka pada saat kepemilikan ifu diperoleh dari manapun

dia kehendaki, melalui keputusan pejabat pemerintahan (sultan)

atau tanpa melalui kepufusan pejabat pemerintahan.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ashim bin Ali
menceritakan kepada kami, hnu Abi Dzi'b menceritakan kepada

karni, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdillah,
"Bahwa seorang lelaki memerdekakan hamba sahaya miliknya,
yang mana dia sama sekali tidak memiliki harta apapun kecuali
hamba sahaya itu, lalu Rasulullah $ membatalkan kemerdekaan-

Dgd, dan kemudian Nu'aim bin An-Nahham membeli hamba

sahaya itu dari beliau."

Al Muhalla - I 8, 
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Apabila timbul bantahan: Ini hadits tentang hamba sahap
mudabbar, yang telah diriwayatkan oleh Atha', Amm bin Dinar,

Abu Az-htbar, dan semuanya dari Jabir. lalu mereka

menyebutkan, bahwa dia menjadikannya hamba sahaya mudabbar.

Maka kami katakan: Jika tidak mr-rngkin memposisikan kedua

hadits itu sebagai dua hadits yang berbeda mengenai dua hamba

sahaSn png berteda, maka tenfu komentar kalian ifu benar.

Tetapi ketika mungkin memposisikan kedua hadits ifu
sebagai dua hadits 5ang berbeda mengenai dua hamba sahaya

yang berbeda pula, lnng mana Nu'aim bin An-Nahham membeli

kedua hamba sahaya ifu sekaligus, maka tentu Udak boleh

memastikan, bahwa kedua hadits ihr adalah hadits png funggal.

Sehingga orang yang mengatakan demikian adalah orang yang

bertohong, serta meniadakan hadits yang dia sama sekali tidak
k€tahui.

orang yang memiliki hamba sahaya dan memiliki hubungan

kerabat yang berstafus mahram, tidak peduli apakah dia

memerdekakann5ra atau tidak memerdekakan, dan dia bukanlah

orang lrang memerdekakann5la, tetapi dia harus menyandang

stafus orang merdeka.

Apabila seseorang memerdekakan bagian miliknya yang

ada dalam hamba sahaya, sementam dia adalah orang yang sangat

memerlukannya, dan tidak ada kecukupan sesudahnya dengan

memerdekakan bagian miliknya, maka memerdekakan bagian

milikqla itu adalah pertuatan yang batil, Jika hal itu adalah

perbuatan yang batil, maka dia tidak pemah memerdekakannya.

Sebab, memerdekakan bagian miliknya ini tidak sama dengan

afuran png telah kami sebutkan sebelumnya.
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Malik berkata: Jika seseorang memerdekakan, sementara
utang itu adalah hal lang menghabiskan hartanya, maka
kemerdekaannya ifu harus dibatalkan, namLrn tidak ada nash yang
dia miliki mengenai ketenfuan tersebut.

1669 - Masalah: Pemberian kemerdekaan oleh omng

3Bng belum baligh, pemberian kemerdekaan oleh orang yang tidak
beral*l sempurna karena mabuk atau grla, pemberian
kemerdekaan oleh orang yang berada di bawah paksaan, dan
pemberian kemerdekaan oleh orang yang sama sekali tidak berniat
memerdekakan, tetapi lidahnya terlanjur salah mengucapkan,
maka hukumnya tidak boleh.

Kecuali khusus unfuk kasus yang terakhir ini, jika ada alat
bukfi saksi yang membenarkan pemyataan pemberian
kemerdekaan ifu, sementara dia tidak memiliki bukt kecuali
pengakuan dirinya, maka dia dipuhrskan telah memberikan
kemerdekaan tersebut, yaitu hak yang berhubungan antara dia dan
Allah &, yung dia tidak berka,rnjiban melakukannya.Hal ini sesuai
dengan firman Allah &,

'oJfi ( l$3 ir, €Si;;fr, i tAi I i2;i 7
"Janganlah kanu shalat, sdang karnu dalam kadaan

mabuk, sehingga kamu mengerti apa lnng kamu ucapkan,,, (es.
An-Nisaa' [4]: 43).

Jadi, fidak diragukan lug,, bahwa orang mabuk tdak
mengerti apa yang dia ucapkan, dan ol?xng yang tidak mengerti
apa !,ang dia ucapkan, maka dia tidak berkewajiban melakukan
apa lang dia ucapkan, bahkan kalau dia kafir dengan ucapan lrang

t--
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dia tidak mengerti mengenai apa yang dia ucapkan itr, maka

ucapan itu tidak pemah mengikatnya. Ini sesuai dengan firman

Allah &,

4i? r-1\ 1'rr,rg'it l'#.Jyt tfr r,
"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supatm menyembah

Allah dengan memumikan ketaabn kepada-N5m," (Qs. Al

BaSyinah [98]: 5).

Juga sesuai dengan saMa Rasulullah ,f$,

" Saungguhnya segala arnal perbuatan ifu berganfung pada

niat, dan setiap orang ifu mendapatkan sesuai dengan apa yang

dia niatkan."

Orang gila, orang mabuk, dan orang yang berada di bawah

paksaan orang lain, sama sekali tidak memiliki niat (kebebasan

berkehendak), demikian juga dengan orang yang lidahnya terlanjur

salah u@p. Tidak ada seorangpun dari mereka yang telah

disebutkan itu, memumikan ketaatan mereka kepada Allah

mengenai sesuatu yang dia ucapkan, yaitu memerdekakan

tersebut, sehingga memerdekakan itu adalah perbuatan yang batil.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah &,
///o / -&r l&.'9 :4JL!l)t

z)
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[ '&bbn pena(amat pfruatan) itu dianskat dari tisa

f oftng: tnifu dari anak kerir sampai dia barigh, orang gita sampi

I ffi:!* 
seperti kadaan semula, dan omns tidw sampai dia

f Tehh diriun5ntkan se@ftr shahihpula dari Nabi $, bahwa

f behau bersaMa

I,,::::::::-rJ:
I fup dan sauafu yang mana mereka dituntut paksa
I mehkukannra."

I eu, rru.ifah dan Malik berkata: pemberian kemerdekaan

I oleh orang mabuk minuman hukum boleh. Mereka tidak memiliki

I dalil apapun kecuali dengan mengatakan: orang mabuk itu telah

I membiarkan dirinya memberikan kemerdekaan itu sebab

] melakukan kemaksiatan tersebut? Maka kami katakan: Benar

I adarun, dia telah membiarkan dirinya melakukan pertuatan

I maksiat, iika benar demikian mengapa? Dan darimana kepastian

J hulum kavajiban mengerjakan perbuatan yang Allah sarna sekali

J fidak pemah wajibkan, ketika dia membiarkan dirinya memberikan

I 
kemerdekaan itu sebab melakukan kemaksiatan tersebut?

I Apa pendapat kalian mengenai orang yang menyerang

I seorans bngal, Ialu sebuah pukulan tepat mengenai bagian kepala,
I yang mengakibatkan akalnya H*g, apakah kalian menyatakan

pemberian kemerdekaanngn itu hukumnSn boleh? Mereka tidak

i

I
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akan melakukan perbuatan ini. Padahal dia telah membiarkan
dirinya melakukan pernbegalan tersebut.

Apa pendapat kalian tentang orang yang menggerakkan
kedua kakinya karena melakukan maksiat pada Allah $, lalu

kedua otot betisnya itu dipotong dan kedua lengan baEan atasnya

diberi cap tanda dengan cara membakar dengan besi karena
bermain-main, apakah kalian membolehkannya mengerjakan
shalat sembari duduk atau tidak? Padahal dia telah membiarkan
dirin5p melakukan hal tersebut sebab melakukan kemaksiatan.

Apa pendapat kalian tentang orang yang bepergian unfuk
melakukan pembegalan, lalu dia tidak mendapati air, dan dia
kha',rntir kehilangan w-dktu shalat, maka apakah dia boleh
bertayamum atau fidak? Semua pertanyaan ini membuat mereka
harus merusak dalil yang fasid ini. Abu Hanifah berkata:
Pemberian kemerdekaan oleh orang yang berada di bawah
paksaan boleh-

Malik dan AslrSlnfi'i berkata: Orang yang berada di bawah
paksaan fidak berkamjiban memberikan kemerdekaan.
Sepengetahuan kami, para pengikut madzhab Abu Hanifah tidak
memiliki dalil pendukung sarna sekali kecuali beberapa atsaryang
fasid khususnya yang bersangkutan dengan thalak, padahal
pemberian kemerdekaan itu bukanlah bagian dari thalak, dan qiyas
pemberian kemerdekaan dengan thalak adalah qiyas yang batil.

Mereka berdalil dengan, '* e;li V U:* eY " Tisa

hal 5nng mana dalam mengucapkannya adalah hal
tnng sungguh-sungguh terjadi, dan bermain-main dalam
mengucapl<anrym adalah hal yang sungguh-sunggwh terjadi."
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I sebagian mereka menyebutkan termasuk daram ketiga har

I itu adalah pemberian kemerdekaan. Hadits tersebut adalah hadits

I lang mengandung kebohongan. Kemudian kalau benar hadits

f tersebut shahih, maka hadits tersebut sama sekali udak

f mengandung dalil yang mendukung pendapat mereka, karena

I IGmi tdak sedang berhadapan bersama mereka dalam kasus

I orcmg Sang bermain-main, lalu dia memerdekakan, tetapi kami

I -h-* berhadapan bersama mereka dalam kasus orang yang

I 
berada di bawah paksaan, Iaru dia memberikan kemerdekaan.

I Padahal hadits ini -dengan keburukan dan keparsuannya-

I tidak pernah menyebutkan tndakan di bawah paksaan. Di

X samping itu, mereka fidak memperbolehkan iual beli yang

I dilakukan oleh orang yang berada di bawah paksaan, baik

I pengakuannya maupun hibahnya. Ini sangat konkadiktif.

X selengkapnya akan disampaikan pada masalah sesudah masalah

I 

ini. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik._

I 1670- Masalah: Jika orang menggantungkan pemberian

I kemerdekaan sampai jangka unktu yang diketahui, -singkat atau

! lama- misalnya dia berkata, "Kamu orang yang merdeka besok

J pagr," atau "sampai dengan setahun," "sampai dengan setelah

I kernatianku," atau "ketika aphku datang," ,,ketika turun hujan,,,

I d* pemyataan sempa lainnya, maka pemberian kemerdekaan ifu

I 
senerti apa yang dia ucapkan.

I Dia memiliki kewenangan menjualnya selama jangka waktu

[ rymberian 
kemerdekaan itu belum tiba. Apabila dia menjualnla,

I kemudian hamba sahaya itu kembari jadi miriknya, maka perjanjian
; pemberian kemerdekaan itu batal. Dia tidak memiliki kemerdekaan
, dengan tibanya jangka wakfu tersebut, kemudian dia sama sekali
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tidak memiliki ker,venangan untuk kembali mengadakan perjanjian

memberikan kemerdekaan yang telah disebutkan itu kecuali,

dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya.

Karena, pemberian kemerdekaan ini adakalanya adalah

wasiat dan adakalanya bempa nadzar, keduanya adalah bentuk
perjanjian yang sah, yang mana nash telah menerangkan

kevrnjiban memenuhi kedua benfuk perjanjian tersebut.

Jika dia mengganfungkan pemberian kemerdekaan itu
dengan melakukan sebuah kemaksiatan, atau tanpa disertai

ketaatan, dan tidak ada kemaksiatan sama sekali, maka pemberian

kemerdekaan ih.l tidak boleh. Karena, perjanjian pemberian

kemerdekaan itu adalah perjanjian fasid, diharamkan, serta

terlarang.

Rasulullah S bersaMa,

.:\t)*; c;r.ivr,t
" ndak ada (keunjiban) memenuhi nadzar yang

dengan kemaksiatan pada Allah."

Kami telah meriwayatkan dari Atha': Barangsiapa berkata

pada hamba sahalra miliknya, "Kamu adalah orang yang

merdeka," maka dia belum menyandang stafus orang merdeka

sampai dia mengucapkan, "Karena ketaatan kepada Allah." Ini

adalah pendapat yang benar, karena pemberian kemerdekaan itu
adalah suatu ibadah lantaran ketaatan kepada Allah, perbuatan
baik dan sarana lain untuk mendekatkan diri kepada Allah &.

Setiap ibadah dan media lain untuk mendekatkan diri
kepada Allah, yang tidak dikarenakan ketaatan kepada Allah serta
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memumikan hal itu kepada Allah, maka ibadah itu adalah
perbuatan png batil, serta tertolak, sesuai dengan saMa Nabi $,

.", * t1';i,lL'*1 "\3,L", 
U

"Elamngsiapa mengerjal<an amal perbuatan yang mana
uruen (agama) kami tidak pernah menganjurkannya, maka amal
Wrb@bn itu ditolak."

Beberapa a&aryury fasidtelah diriwayatkan; di antaranya,

)A 7n V$ 'r91 '6 " hmngsiapa memberikan kemerdekaan

larqa furnain-main, mal<a pemberian kemerdekaan ifu sah
(harus dipenuhi)." Hadits ini keterangan yang batir, karena hadits
ini adalah mutsl dari AI Hasan, bahwa Rasulullah # .. . Dan dari
sebuah sumber lain yang di dalamnya terdapat periwayat bemama
hrahim bin Abi Yahln, dia adalah periwayat yang disebut-sebut
kerap melakukan kebohongan.

Diriunyatkan pula dari hnu Umar; "Empat perkara ,nng
terhnd, tnng tidak boleh bermain-main dalam mengucapkanryn:
Talak, nikah, pemberian kemerdel<aan, dan nadzan" Hadits ini

yang shahih.

Karena, hadits ini diriuayatkan dari Sa,id bin Al Musalryib,
dari umar, padahal sa'id tdak pemah mendengar apapun dari
Umar kecuali, An-Nu'man bin Muqrin mengabarkannya.

Di samping ifu, kalau pun benar hadits tersebut shahih,
mereka tidak memiliki keterkaitan dengan hadits ini, karena makna
teksfual dari hadits tersebut be6eda dengan pendapat mereka,
bahkan sesuai dengan pendapat kami, karena bermain-main ifu
tidak boleh dilakukan dalam urusan nikah, thalak, pemberian
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kemerdekaan dan nadzar.Jadi, ketika bermain-main itu ,rJ
boleh dalam un$an yang telah disebutkan itu, maka semua "-.* t
itu adalah hal yang tidak jelas-jelas terjadi akibat bermain-muin I
tersebut. Kesimpulan ini hal yang di maksud dan diinginkan hadits Itersebut. 

I
Di samping ifu, kalau hadits itu benar seperti maksud yang I

mereka inginkan, maka tidak ada dalil hukum yang ada dalam diri I
seseorang selain Rasulullah #t. I

Dirir,rn5ntkan dari sebuah sumber yang mana di dalamnyu I
terdapat periwayat bemama Ibrahim bin Amru -dia periwayat I
yang dhaif, daiAbdul Karim bin Abu Al Mukhariq; dia periwayat I
yang tidak tepercaya, dari Ja'dah bin Hubairah, dari Umar: "Tiga I
perkara, yang mana orang yang bermain-main dalam mengucap I
kannya, dan yang bersungguh-sungguh mengucapkannya adalah I
sarna yaifu thalak, sedekah dan pemberian kemerdnkaa.,.l' 

I
Mereka kemudian menentang keterangan hadits ini, karena I

mereka tidak mempertolehkan pemberian sedekah oleh orang I
yang berada di bawah paksaan memberikannya. sebagian I
pemyataan yang diriwa5ntkan dari Umar, diposisikan sebagai dalil 

I
hukurn, dan sebagian yang lain tidak pemah diposisikan sebagai I
dalil hukum, ini tindakan bermain-main dengan ahran agama. 

I
Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hasan, dari Abi Ad- 

|

Darda': "Tiga perkara yang mana orang yang bermain-main 
I

dalam men[lucapkannya sarna seperti orang yang sungguh- 
|

sungguh mengucapkannya: Nikah, thalak, dan pemberian 
I

kemerdekaan." Ini hadits mutsal, AI Hasan tidak pemah bertemu 
I

Abu Ad-Darda' 
i

I

l
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Diriwagatkan dari jalur periwalntan Jabir Al Ju'fi, dari
AMullah bin Yah5a, dari Ali: "Tiga perkara, yang tidak boleh
bermain-main dalam men[lucapkannya: Nikah, thalak dan
pemberian kemerdekaan." Jabir adalah periwayat yang banynk
be6ohong.

Di samping itu, kalau benar hadits Ali ini shahih, tentu
makna tekstual hadits ini sesuai dengan pendapat kami, dan bukan

dengan pendapat mereka, 5nifu membatalkan tindakan bermain-

main dalam ketiga perkara tersebut. Sehingga ketika tindakan
bermain-main dalam mengucapkan ketiga perkara itu batal, maka
ketiga perkara ifu benar-benar tidak terjadi akibat bermain-main
tersebut.

Dirirlnyatkan dari jalur periwayatan Sufuan bin Uyainah;
Aku menerima kabar bahwa Marwan mendapatkan dari Ali
keterangan: "Empat perkara, yang sama sekali tidak boleh ditarik
kembali dalam mengucapkannya kecuali harus memenuhinSn:

Nikah, thalak, pemberian kemerdekaan, dan nadzar."

Benar adanya bahwa kesemua perkara ini harus dipenuhi
kefika benar-benar dilakukan seperti apa yang telah Allah &
perintahkan dalam agama Islam, sebab memenuhi janji melalnrkan
keempat perkam itu hukumn5n wajib. Sedangkan ketika keempat
perkara itu benar-benar dilakukan seperti apa yang hlis
perintahkan, maka memenuhi perjanjian tersebut hukumnya tidak
wajib, dan tidak ada keistimeuraan bagi orang yang menyuruh dan
orang Snng menaati perintah hlis.

Di samping itu, tdak ada safupun dari kesemua a/sarlang
telah disebutkan itu menyinggung soal melakukan tindakan di
baqnh paksaan yang berupa pemberian kemerdekaan, dan
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melegalkannlra. Jadi, batalnya pendapat mereka terlihat dengan

jelas tanpa keraguan sedikitpun.

Mengenai pendapat kami: Pemilik hamba sahaya memiliki

kalenangan menjualnya selama jangka wakh-r pemberian

kemerdekaan ifu belum tiba, karena hamba sahaya itu status

adalah hamba sahaya selama dia belum berhak menyandang status

orang merdeka.

'gi'iti'813t

'Padahal Allah telah menghalalkan jual beli," (Qs. Al

Baqamh 12]r 2751.

Pemisahan yang ada di antara beberapa waktu yang telah

disebutkan itu adalah pertuatan yang batil (meniadakan perjanjian

pemberian kemerdekaan), karena terkadang jangka waktu

pemberian kemerdekaan itu tiba pada saat hamba sahaya itu

sudah meninggal dunia, atau malah pemiliknya yang sudah

meninggal terlebih dahulu.

Sedangkan pendapat kami: Jika dia mengeluarkannya dari

kepernilikannya, kemudian dia kembali menjadi miliknya, maka dia

tidak terikat kewajiban memberi kemerdekaan sebab tibanya

jangka urakfu pemberian kemerdekaan itu. Karena perjanjian

pemberian kemerdekaan itu benar-benar batal akibat keluamya

hamba sahaya itu dari kepemilikannya.

Allah @ berfirman,

W1,*it*#7i
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"Dan fr'dailah seorzrng membuat dosa melainkan
kemudharaknn5m kembali kepada dirinya sendirti'(Qs. Al An'aam

[5]: 164).

Setiap perkara yang batal akibat tindakan yang dapat
dibenarkan, maka tidak dapat kembali seperti semula. Terkecuali

ada nash yang menerangkan tentang kembalinya perkara tersebut

seperti semula, dan tidak ada nash mengenai kembalinya
perjanjian pemberian kemerdekaan ini sesudah perjanjian ifu
dinyatakan batal.

Sementara pendapat kami: Pemilik hamba sahaya tidak
memiliki ko,uenangan melakukan penarikan kembali safu dari
sekian perjanjian yang telah diungkapkan dengan pemyataan

tersebut, kecuali dengan mengeluarkannya dari kepemilikannya,

karena kesemua perjanjian pemberian kemerdekaan itu adalah
benfuk perjanjian yang sah, yang Allah & telah menyuruh untuk

memenuhin5n. Perjanjian yang statusnya Udak dapat ditarik
kembali, maka tidak bisa dibenarkan seseorang membatalkannya.

Sebab, tidak ada nash yang menerangkan mengenai bagaimana

cara dia membatalkan perjanjian pemberian kemerdekaan

tersebut.

Sehingga dia tidak dapat dibenarkan melakukan perusakan

perjanjian yang sah itu kecuali, jika ada nash yartg menerangkan

hal tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1,671- Masalah: Seorang muslim boleh memberikan
kemerdekaan pada hamba sahaya miliknya yang ahli kitab, baik
berdomisili di wilayrah Islam atau di wilayah musuh Islam; baik dia
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memilikinya di sana atau di wilayah Islam. Ini sesuai dengan sabda

Rasufullah $,

"Di dalam (bertuat baik pada) setiap manusia tnng masih

hidup ada pahalan5n."

Beliau $ mengatakan hal tersebut secara tidak langsung,

yang secara umtrn ditujukan pada tindakan pemberian

kemerdekaan. Hanya saja pemberian kemerdekaan pada hamba

sahaya yang beriman itu lebih besar pahalanya. Demikian juga

pemberian kemerdekaan oleh orang kafir pada hamba sahaya

miliknp yang kafir hukumnya juga boleh.

Kami telah menyebutkan pertanyaan Hakim pada

Rasulullah $, "Wahai Rasulullah, ceritakan padaku tentang

bertagai hal yang mana aku biasa beribadah dengan berbagai hal

itu pada masa jahiliyah, yaifu memberikan kemerdekaan dan

bersedekah?" [-alu Rasulullah $ bersabda kepadanln, "Kamu

telah memeluk Islam dengan membawa sesuatu yang telah kamu

lakukan tempo dulu, yaifu kebaikan." Jadi, beliau menetapkan

pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya yang kafir sebagai

suafu kebaikan.

Jadi, jika hamba sahaya yang diberi kemerdekaan itu

menyatakan diri memeluk Islam, maka pemiliknya yang muslim

manrarisinya. Demikian juga kalau yang memberi dan yang diberi

kemerdekaan sarna-sarna menyatakan diri memeluk Islam. Karena,

hak rrnris wala' ifu secara umurn menjadi milik orang yang

memberikan kemerdekaan.

Rasulullah S bersaMa,

.?i*"f ,€i'F G

t rotl - Al Muharla

ii'
I

i

l



.'6b1t a.iu;t
" Waris wala' ifu menjadi milik oftng yang memberikan

kemerdekaan."

Apabila salah seorang di antara mereka adalah seotang
Muslim, dan yang lainnya kafir, maka mereka berdua tidak dapat
saling mer,varisi, karena perbedaan keyakinan agama.

L672. Masalah: Apabila kafir dzimmi atau harbi
memiliki hamba sahaya yang kafir, lalu mereka berdua satna-sarna

menyatakan diri masuk Islarn dalam waktu yang bersamaan, maka
dia adalah hamba sahaya miliknya, seperti keadaan sebelum
masuk Islam.

Kalau hamba sahaya tersebut menyatakan diri masuk Islam
sebelum pemiliknya memejamkan mata, maka dia orang yang
merdeka sesaat dia menyatakan diri masuk Islam. Tidak ada
funfutan baginya memberikan waris wala' kepada siapapun. Hal
ini sesuai dengan firman Allah &,

V{ .-ufi ',F C+KlL,^iit .y,4 Ji
"Dan Allah sekali-kali tidak akan membei jalan kepda

orang-oftng l<afir unfuk memusnahkan oftng-oftng tnng
beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 141).

Perbudakan itu adalah jalan terbesar unfuk memusnahkan
omng beriman.

Mereka png berbeda madzhab dengan kami sependapat
dengan kami mengenai afuran, bahwa jika hamba sahaya pergl
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meninggalkan wilayah musuh Islam, maka dia merdeka.

Sepengetahuan kami pergi meninggalkan wilayah musuh Islam

tdak memiliki hukum apapun, baik berdasarkan nasr5 maupun

berdasarkan pemikiran yang logis.

Apabila ada yang mengatakan: Rasulullah $ memberikan

kemerdekaan kepada orang yang keluar meminta perlindungan

pada beliau, yaitu para hamba sahaya milik orang-orang kafir.

Maka kami katakan: Perbuatan Rasulullah ini adalah dalil kami.

Dari mana kalian memiliki kesimpulan, bahwa akibat keluar

meninggalkan wilayah musuh Islam, beliau memberikan

kemerdekaan padanya, padahal beliau sama sekali tidak pemah

mengatakan hal tersebut.

Mereka berkata: Jika hamba sahaya milik orang kafir

menyatakan diri masuk Islam, maka dia dituntut menjual hamba

sahaya tersebut? Kami bertanya: Mengapa kalian melegalkan

penjualannya? Apakah karena kepemilikannya pada hamba sahaya

5nng telah masuk Islam itu tetap berkelanjutan? Atau l<arena nash

llang menerangkan mengenai penjualannya.

Apabila karena kepemilikannya pada hamba sahaya

tersebut tetap berkelanjutan? Tidak ada jalan untuk menemukan

nash yang menerangkan hal tersebut.

Apabila mereka menjawab: Karena kepemilikannya pada

hamba sahaya yang telah masuk Islam itu tidak berkelanjutan?

Maka kami katakan: Ketika kepemilikannya pada hamba sahaya

5nng telah masuk Islam itu tdak halal, maka kepemilikannya itu

benar-benar hilang dari hamba sahaya tersebut. Jika tidak

demikian, maka pemyataan kalian bisa dan kontradiktif.
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Ketika kepemilikannSra ifu benar-benar hilang dari hamba

sahaya ynng telah masuk Islam tersebut, dan dia tidak lag
menyandang stafus hamba sahaSra yang dimiliki oleh orang lain
sesudah kepemilikan itu, maka tidak diragukan lagi dia adalah
orang yang merdeka.

Apabila kepemilikannya pada hamba sahaya yang telah
masuk Islam ifu tetap berkelanjutan, maka tindakan kalian menjual

hamba sahaya yang muslim itu adalah suafu kezhaliman,
perbuatan yang batil dan bentuk penyimpangan.

Apa pertedaan antam pufusan hukum kalian, yaifu tetap
membiarkannya di bawah pemilikan orang kafir sampai dengan dia
dijual? -Dan mungkin saja dia berusaha menjualnya kecuali

sesudah lerpat setahun-, dan findakan kalian menolak
kepemilikannya secara berkelanjutan? Ini sesuatu yang sama sekali

fidak ada jalan untuk menemukan perbedaan mengenai
pertanyaan tersebut? -HanF kepada Allah kami berpegang teguh.-

Mengenai hilangnya waris wala' dari orang kafir tersebut;
sebab dia tidak pemah membikan kemerdekaan, dan tidak ada

waris otala' kecuali milik orang yang memberikan kemerdekaan,

atau milik orang yang telah ditetapkan oleh nash sebagai pemilik
hak waris umla'. hanya kepada Allah lah kami memohon taufik-.

L673. Masalah: Pemberian kemerdekaan pada anak
hasil perzinaan hukumn5ra boleh, karena dia adalah hamba sahaya

yang dimiliki. Beberapa ketemngan hadits telah menerangkan
sebaliknya dari itu, tetapi sarna sekali tidak ada dalil hukum 1lang
terkandung di dalamnya, karena trdak shahih.
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Di antaranya dari Rasululluh #, yang diriwayatkan dari

jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Al Abbas bin Muhammad

Ad-Dauri menceritakan kepada kami, Al Fadhal bin Dukain

menceritakan kepada kami, Isra'il menceritakan kepada kami, dari

Zaid bin Jubair dari Abi Yazid Adh-Dhabi, dari Maimunah; hamba
sahaya 5nng dimerdekakan Rasulullah $: Bahwa Nabi S pemah

ditanya tentang anak hasil perzrnaan? Beliau menjawab,

'bti$ \:t u€, :+ci D:i cre p y

.e'jr -$,*l"ttiA A'cl r#
" Tidak ada kebaikan di dalamnSn, dua l<ali perbuatan yang

mana aku berjihad dengan dua kali perbuatan rfu -atau beliau

berkata aku bersiap-siap berjihad dengan kedua perbuatan ifu,

lebih kusukai daripada aku memberikan kemerdekaan pada anak

hasil pezinaan-"

Isra'il merupakan periwayat yang dha'if Sedangkan Abu
Yazid Adh-Dhabi, aku tidak mengenal identitasnya. Diriwayatkan

pula dari para sahabat berupa hadits mursal Mereka berbeda

pendapat mengenai pemberian kemerdekaan anak hasil perzinaan

ini, dan tidak ada dalil hukum yang ada dalam diri seseorang selain

Rasulullah $, mereka yang berbeda madzhab dengan kami

sependapat dalam kasus ini.

1674. Masalah: Jika orang berkata: Salah satu dari

kedua hamba sahaya milikku ini merdeka. Maka tidak ada seorang

yang mendeka dari mereka, tetapi keduanya tetap berstafus hamba
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saha5n, sarna seperti sebelum dia mengeluarkan pemyataan

tersebut.

Dia tidak dapat difuntut memberikan kemerdekaan pada
salah seorang dari mereka berdua. Sebab dia tidak pemah
memberikan kemerdekaan pada salah seorang hamba sahaya ini
dengan menenfukan orangnya, sehingga dia tidak merdeka. Sebab

pemiliknya tidak pemah memberikan kemerdekaan padanya, dan
juga tidak pemah memberikan kemerdekaan pada hamba sahaya

yang lain dengan menentukan orangnya, sehingga dia juga tidak
merdeka. Sebab pemiliknya tidak pemah memberinya kemer-
dekaan.

Jadi, keduanya tidak pemah mendapatkan kemerdekaan
dari pemiliknya, sehingga keduanya tetap berstatus hamba sahaya.

Aturan ini sudah sangat jelas. Tidak boleh mengeluarkan hak milik
dari kekuasaannya berdasarkan sangkaan yang tidak benar.

L675. Masalah: Jika orang menampar pipi hamba
miliknya yang berjenis kelamin laki-laki, atau hamba sahaya

miliknya yang berjenis kelamin perempuan, menggunakan bagian
dalam telapak tangannya, dimana keduanya adalah orang yang

merdeka sesaat sudah terjadinya penamparan tersebut jika si

penampar adalah orang yang sudah baligh dan muma54iz.

Demikian juga, jika dia memukul mereka, atau menjafuhkan
hukuman had kepada mereka, yang mana mereka tidak pemah
melakukan pertuatan yang patut menerima hukuman tersebut,
maka mereka adalah orang Snng merdeka akibat perbuatan yang

telah disebutkan itu.
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Pemilik hamba sahaya tidak ditunhrt memberikan

kemerdekaan pada hamba sahaya yang dimiliki, tidak pula akibat

memutilasi anggota tubuh, dan tidak pula akibat selain perbuatan

yang telah kami sebutkan itu.

Apabila si penampar itu adalah orang yang sangat

memerlukan pelayanan hamba sahaya laki-laki yang ditampar

tersebut, atau hamba sahaya perempuan juga demikian, dan dia

masih meminta hamba sahaya laki-laki ifu unhrk melayaninya atau

meminta hamba sahaya perempuan ihr untuk melayaninya, maka

ketika dia sudah tidak lagi membuhrhkan hamba sahaya laki-laki

atau hamba sahaya perempuan yang ditampamya itu, maka

hamba sahaya perempuan atau hamba sahaya laki-laki itu merdeka

pada saat dia sudah tidak membutuhkannya lagi.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Muhammad bin Al Mutsanna;

Muhammad bin Ja'far Ghundar dan Abdurrahman bin Mahdi

menceritakan kepada kami. Ghundar berkata: Sgr'bah
menceritakan kepada kami. Abdunahman berkata: Dari Sufuan

Ats-Tsauri. Kemudian Sufuan Ats-Tsauri dan Syu'bah sepakat,

keduanya meriwayatkan dari Faras bin Yahya. Dia berkata: Aku
pemah mendengar Dzal$ran -yaitu Abu Shalih As-Samman-

menceritakan hadits dan Zadzan Abu Umar, dia berkata: hnu
Umar memanggil hamba sahaya milik Zadzan, lalu dia melihat di

baEan punggungnya ada bekas luka, kemudian hnu Umar berkata

padanya, "Apakah aku boleh mengobatimu?" Dia menjawab,

"Tidak." hnu Umar berkata, "Kamu orang yang diberi

kemerdekaan." Kemudian Ibnu Umar berkata, "Aku pemah
mendengar Rasulullah $ bersabda,
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{rr;;"oi;lruk

'Barangsiapa memukul hamba sahagn miliknya sebagai

hulruman (atas pefruaAn) Wng dia tidak pemah lakukan, abu
menamparntn, maka l<afarahn5a adalah memberinya kemerdel<a-

an-"

Tamparan Uathm) menumt bahasa tidak dilakukan kecuali

menggunakan bagian dalam telapak tangan pada bagian pipi,

sedangkan tamparan pada bagian tengkuk disebut shaf'.

Hadits Sytr'bah dan Sufun Ats-Tsauri memiliki keterangan

lebih banyak dibanding hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Awanah, dari Dzaku,ran, dari hnu Umar, dan hadits Sytr'bah dan
Sut/an Ats-Tsauri ifu hadits yang sarna. Maka, keterangan

tambahan dari orang adil itu tidak boleh ditolak.

Diriwayatkan dari Muslim, Muhammad bin Abdullah bin
Numair menceritakan kepada karni, ayahku menceritakan kepada

kami, Sufuan Ats-Tsauri, menceritakan kepada kami, dari Salamah

bin Kuhail, dari Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqrin, dari ayahnSn,

dia berkata: Kami; yaitu Bani Muqrin pada masa hidup
Rasulullah $ tidak pernah memiliki kecuali seorang hamba sahaya

yang menjadi pelayan tunggal, lalu salah seorang dari kami

menampamya. Peristiwa penarnpaftm itu terdengar sampai ke
Rasulullah g$, lalu beliau bersaMa, " Berikan dia kemerdekaan."

Suwaid bin Muqrin berkata, "Mereka tidak memiliki pelayan selain

hamba sahaya itu." Beliau berkata: "Hendalmya merel<a

meminbnSn unfuk melayani mueka, lalu ketika mereka sudah
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Mak mqnbutuhl<an hendakryn merel<a mem-
bebsl<an jahnn5a."

Ini adalah perintah dari Rasulullah $, yang mana

s€seorang tidak dapat dibenarkan menentangnya.

Apabila dikatakan: Telah diriunyatkan kepada kalian dari
jahr perituaSptan Abi Mas'ud Al Badri; "Bahwa Rasulullah $
pemah melihatrln sedang memukuli hamba sahaya lah-laki

mililrnlra, lalu beliau bersaMa kepadanya , 't;di( fr l#t*{ ir,;t

Wn'*1J$b'6"p1iui61i! Hai Abu Masbd, AIah

lebih berkwsa abs dirimu daripda kamu atas dirinya? Abu
Mas'ud berkata, "Wahai Rasulullah, dia merdeka karena Dzat

Allah S." Kemudian beliau bersabda, t( $ ''lJ3t ii |yA 'd 'j 61

J6l 
"gi 

" hgatlah kalau kamu tidak metakukan (pemberian

kemadelaan), psti api nenka akan mengenai wajahmu dan
membkatn5n, abu api nenka pasfi menjilabnu."

Kami katakan, Hadits ini sama sekali tidak mengandung
perintah kemerdekaan, tetapi hanya mengandung
penjelasan, bahwa dia telah mengerjakan perbuatan dosa dengan

memukul hamba , yang mengakibatkan dia patut

mendapatkan balasan api nereka. Lalu ketika dia memberinya

kemerdekaan, maka pemberian kemerdekaan itu adalah pertuatan
baik yang menghapr.rskan pefruatan buruk tersebut. Sama halnya
jika dia melakukan perbuatan baik yang lain, perbuatan baik ifu

, atau melebumya. Allah $ berfirman,

iqi.ri,ri .;A'SL
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" %ungguhryn pertuabn-pabuabn yang baik itu
manghapuslan (doa) perbuahn prbuabn yang buruk-" (Qs.

Huud [11]: 114).

Mengenai perintah beliau $ mengenai pemberian

kemerdekaan pada hamba sahap tersebut, Allah S berfirman,

J?$W6=,A e6At| ,,rf ):j;{t
tSl$W-

"Maka hendaklah oningoftng yang menyalahi perinbh-

Nya bkut akan ditimp cobaan abu ditimpa azab yang pdih."
(Qs. An-Nuur l24lz 631

Jadi, jika ada orang png berkoarajiban melakukan suafu

perkara, dan dia tidak pemah melaksanakannya, maka wajiblah

melaksanakan hal tersebut 5nng dipertanggung jawabkan kepada

orang tersebut, sesuai dengan firman Allah Sb,

;tAa'iXt:;i\',-;:;,13'g
'Jadilah kamu oftng tnng benar-benar penegak keadilan,

menjadi saksi Karena Allah, "(Qs. An-Nisaa' [4]: 135).

Malik berkata: Hamba sahaya harus diberi kemerdekaan

akibat memutilasi anggota tubuhnya. Al-l-aits dan Al Auza'i juga

mengatakan pendapat yang sama. Hanya saja Malik berpendapat,

bahwa hak waris wala'-nya menjadi milik sang pemiliknya yang

telah memutilasi anggota tubuh budak itu. Al-laits berkata: Tidak

ada waris wala' yang menjadi miliknya, tetapi milik jamaah kaum

muslimin.
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Pendapat ini iqa diriuaptkan dari Rabi'ah, Az-Zuhri dan

Yahf bin Sa'id Al Anshari- Telah diriwalatkan secara shahih dari

Qatadah, dan dari para sahabat &, dari Umar bin Al Khaththab:

"Bahwa dia memberikan kernerdekaan pada hamba sahaya

p€rernpuar\ 5nng dibarlon duduk di atas kuwali, lalu pinggulnya

terbakar-"

Hdits tersebut Udak shahih diriwayatkan dari Umar.

Karena hadits tersebut diritlayatkan dari jalw periwayatan Ma'mar;

dari Ayub, dari Abu Qilabah: 'Bahun [Jmar....". Diriwayatkan dari

jalur periwayatan Sufi;an Ab-Tsauri; dari Abdul Malik Al Arzami,

dari seorang lelaki dari para sahabat; "Bahwa (Jmar...."

Diriuragratkan dari jah.n periwayatan Malik; "Bahwa Umar....". Dan

Diriuraptkan dari iahrr periu,atatan Makhramah bin Bukair, dari

a1nhnlra, dari Sulaiman bin Yasar: 'Bahwa (Jmar...."

Hadib Perbrna: Mnsal karena Abi Qilabah tidak pernah

bertemu Umar.

Hilia Kdua: Mutgthi', dan diriwayatkan dari periwa5rat

yang dha if, setb diriwaSntkan dari periwa5nt yang tidak diketahui

namanlra.

Hadib Ketiga: M.rrythi; dari mana Malik mendengar

hadits dari Umar?

Hadib Keantpt' Mmqathi'pada dua level yang berbeda,

karena Maktramah fidak pernah mendengar apapun dari alnhnya,

sementara Sulaiman tdak p€rnah bertemu Umar. Keterangan lain

yang ffia dengan hadits Umar ni shahih diriwayatkan dari

selain Umar.

Sep€rt kaerangan, lrang telah diriwayatkan kepada kami

dari jahrr periwalntan Abdurmzaq; dari hnu Juraij, dia berkata:
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Hayyan Al Ubadi bertanya pada Atha' bin Abi Rabah tentang

orang yang melukai hamba sahayanln di bagian kepala atau

memecahkan tempurungnya? Atha' menjawab, "Hendaknya dia

memakaikan kain padanya atau hendaknya dia memberinya

sesuafu".

Hagryan berkata: Dernikian juga Jabir bin Zaid; yaitu Abu

AsySya'tsa' mengabarkan kepadaku, dari hnu Abbas mengenai

orang yang menrsak bola mata hamba sahayanya? hnu Abbas

berkata, "Yang lebih kusukai adalah dia memberinya

kemerdekaan."

Keterangan ini benar tefuukfi diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Namun tidak ada dalil hukum png ada pada diri seseorang selain

Rasulullah $. Pendapat kami ini adalah pendapat Abu Hanifah,

As5rSyafi'i dan Abu Sulaiman.

Orang yang memberikan pertimbangan pemberian

kemerdekaan akibat memutilasi anggota tubuh berdalil dengan

hadits yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

hnu Wahb; dari Yahya bin A5ytrb, dari Al Mutsanna bin Ash-

Shabbah, dari Amru bin Syr.r'aib, dari alnhnya, dari kakeknya, dari

AMullah bin Amru bin Al Ash: Bahun Zinba' mengebiri hamba

sahaya miliknya dan memotong sepasang daun telinganya dan

hidungnya? Rasulullah $ bersaMa, ,'; '# 
,6u, o? :i y ,y' A

,.y:)t ,JIt Jy $j""tiku seoftng hamba sahaya dimutilasi atau

dibakar dengan api, maka dia merdeka, dan dia adalah hamba

ahaya Jnng dimerdekakan Allah dan Rasul-Nya." Kemudian
beliau $ memberinya kemerdekaan,

hnu lahi'ah berkata dari Yazid bin Abi Habib: Zinba' pada

saat itu adalah orang kafir. Hadits ini dipenuhi periwayat yang
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yang dimerdekakan Allah dan Rasul-IV5n. Dan manusia terikat

s5nrat-syarat merel<a selama mereka sasuai dengan kebenaran."

hnu Al Bailamani periwapt yang dha'if serta diabaikan,

yang mana riwayatnya tidak dapat dijadikan pegangan.

Di antara keganjilan dunia adalah, argumentasi para

pengikut madzhab Malik yang mengambil hadits yang

menyimpang milik Amru bin SSnr'aib ini sebagai landasan hukum

unhrk mendukung pemberian kemerdekaan kepada hamba sahaya

yang dimutilasi anggota hrbuhnya, padahal argumentasi itu
bertentangan dengan hadits itu sendiri. Sebab Malik menetapkan

untuk memberikan hak waris wala' kepada pemiliknya. Padahal

dia bukanlah orang yang memberinya kemerdekaan, tetapi dia

dituntut memberi kemerdekaan padanln akibat tindakannya yang

memotong hidung ifu.

Nash hadits tersebut ialah: "fuhwa dia adalah hamba

sahaya yang dimerdekakan Allah dan Rasul-Nyi'. Mereka

memberikan hak syufah pada mitra yang tidak hadir. Jadi, hadits

tersebut menjadi dalil hukum yang mereka inginkan, dan tidak

memposisikan hadits tersebut sebagai dalil hukum yang tidak

mereka inginkan.

Mereka mengambil hadits hnu Al Bailamani mengenai

pemberian kemerdekaan oleh orang yang telah memutilasi hamba

sahaya yang dimilikinya, narnun mereka menentangnya dalam

masalah syufah.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengkut

ma&hab Asy-Syafi'i tidak mempertimbangkan hadits Amru bin

Syu'aib dalam kasus ini sebagai dalil hukum, sebab pendapat Abu

Hanifah dan Asy-Syafi'i berbeda dengan hadits tersebut.
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Namun jika hadits tersehrt sependapat dengan mereka,

maka hadits tersebut b€nfuah shtusngn menjadi hadits shahih

serta menjadi dalil yang dapat dipaloi bukti penguat.

Seperti riwa5rat Arnru bin qp'aib mengenai ibu anak ynng

masih di bawah umur, 'Kamu l€bih berhak mernilikinya selagi dia

(ibu si anak) belum menikah.", 'BLrdak mul<abb itu statusnya tetap

hamba sahaya, selagi dia masih memiliki tanggungan satu dirham."

"Penolakan kesaksian orang llarg memiliki itikad buruk pada

saudaranya, dan juga kesaksian seorang pelayan rumah tangga

pada keluarga rumah tangga t€ms€but, dan melegalkan kesaksian

tersebut pada selain mereka.'

Para pengikut madzhab Malik benar-benar menolak banyak

riunyat Amru bin Sgnr'aib, dari alphnya, dari kakeknya, jika

rfurnlnt tersebut bertentangan dengan pendapat Malik. -Kami

berlindung kepada Allah dari tndakan memperrnainkan agama

seperti ini.-

Di antara keganjilan drrnia adalah pendapat para pengikut

ma&hab Abu Hanifah !/ang menyimpulkan bahwa Nabi $
menyampaikan pemptaan ini sebagai perintah sunah. Ini mumi

kebohongan. Karena dalam hadits tersebut disebutkan, "Jika

hamba ahag dimutiksi angob fubuhn5m, maka dia merdela."

' Mengapa kalian tdak kesimpulan lrang sama

mengenai saMa Rasulullah *i, " Siap yang memiliki hamba

sahaSm tnng memiliki kmbat yang bercbfus mahram,

nnka dia merdela." Padahal redalsiqp sarna.

Mereka berkata: Karni menerima keterangan bahwa

Rasulullah S memberi nilai tukaqn padaqn? Maka kami

katakan: Ingatlah oleh kalian, keterangan yang telah disebutkan ifu
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shahih bag kalian, padatnl keterangan itu adalah suatu

kebohongan tanpa keraguan sdikitpun. Sebab, kalian menetap

kan memberinya kemerdekaan lalu kalian menetapkan mem-

berikan nilai fukar padanya.

Bahkan ada kesimpulan png lain dan bertentangan serta

baru dari kalian, dengan dalil yang kalian nyatakan shahih, padahal

kalian menolak dalil yang mana AqrSyafi'i menyebutkan: Bahwa

dia telah menerima keterangan 3aifu tentang beberapa takbir

Nabi $ atas kematian Hamzah, mengufusnya untuk membunuh

Abi Sufyan, padahal kedua hal itu adalah dua cerita yang masyhur,

yang mana para ahli sejarah p€rang ifu telah menyebutkannya.

Kalian tidak pernah mengecam Muhammad bin Al Hasan

mengenai kebohongan ini, dimana frdak ada seorangpun yang

mendukungngd, kemudian dia juga mengamalkan, serala

melemahkan hal ini dan tidak menduhrngnya.

Mereka berkata: Mungkin Umar memberinya kemerdekaan

bukan karena memutilasi anggota fubuh.

Ini serangan yang sangat buruk- Karena nasrl hadits yang

dirirlnyatkan dari Umar, "Bahura hamba sahaya perempuan

mengadu pada Umar, bahwa pemililmya telah membakamya, lalu

Umar memberinya kemerdekaan, dan menghukum cambuk

pemilik hamba sahaya tersebut, dan dia berkata padanya, "Celaka

kamu, ingat kamu fidak akan mendapati suafu hukuman kecuali

kamu akan menerima balasan hukuman ifu dengan adzab Allah."

Mereka juga menyebutlon: Keterangan yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwagratan Ma'mar; dari seseorang, dari

Al Hasan: Seorang lelaki mergnlakan api di bagian wajah hamba

sahaya miliknya, lalu dia datang pada Umar bin Al Khaththab, lalu

/
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dia memberinlra kemerdekaan. Kemudian dia datang pada Umar

dengan membawa tahanan, lalu Umar memberinya seorang

hamba sahala.

Al Hasan berkata: Mereka terbiasa memberi kemerdekaan,

dan sekaligus memberi balasan nilai fukar yang berimbang - yaitu

Umar merrberikan kepada pemilik hamba sahaya ihr, ketika dia

memberinya kemerdekaan, balasan sebagai penggantinln?

Maka kami lt:,atakan: Keterangan dari Al Hasan ini

mengandung kecacatan dalam dua level yang berbeda. yaifu

seorang periwaynt yang tidak diketahui namanya, dimana dia

meriwaptkan dari Al Hasan, kemudian Al Hasan dari Umar,

padahal dia tidak dilahirkan kecuali dua tahun sebelum kematian

Umar-

Ingatlah oleh kamu, bahwa kalau pun keterangan dari Al
Hasan it.t shahih, maka kalian harus berbuat demikian. Maha suci

Allah! Mereka berdalil dengan Umar unhrk memperkuat suatu

pendapat, yaifu dengan keterangan yang ndak shahih diriwaptkan
dari Umar, seperti misalnya Umar menjafuhkan hukuman cambuk

sebanpk delapan puluh kali sebagai had, memwtgut zakat temak

kuda, dan memberi hak waris pada isti yang terthalak tiga pada

saat sakit yang berakibat pada kematian: Sebagai dalil argumen-

taff.

Sementara keterangan yang datang dari Umar, yaifu

pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya yang dimutilasi, tidak

diposisikan sebagai dalil argumentatif. Ini adalah tindakan
membuat$uat aturan gang batil dalam agama Allah &.

Para pengikut ma&hab Malik memposisikan keterangan

yang diriuraptkan dari Umar mengenai pemberian kemerdekaan
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akibat memutilasi anggota fubuh, sebagai dalil argumentatif.

Sernentara ifu, mereka tidak memposisikan keputusan hukum

Umar yang dimuat dalam hadits Adh-Dhahhak, Abdurrahman bin

Auf, dan seluruh keterangan lainnya, yang berbeda pendapat

dengan Umar dalam keterangan tersebut, sebagai dalil

argumentatif.

Kami juga menyebutkan hadits yang telah diriwayntkan

kepada kami dari jalur periwayatan .N Bazzar; dari hrahim bin

Abdullah, dari Sa'id bin Abi Maryam, dari hnu [ahi'ah, dari Yazid

bin Abu Habib; Rabi'ah bin laqith menceritakan kepada mereka:

Bahun AMullah bin Sandar menceritakan kepadanya dari

aSnhnya, bahwa dia adalah hamba sahaya milik Zinba' bin

Salamah. Dia telah mengebirinya, da. memotong telinga dan

hidungnya, lalu dia menemui Rasulullah $, lalu mereka

mengabarkan kepadanya, beliau mengeluarkan pemyataan yang

sangat keras pada Zinba', lalu beliau memberinya kemerdekaan."

hnu lahi'ah periwayat yang sarna sekali tdak dapat

diiadikan pegangan. Dalam kasus ini, menumt para pengikut

madzhab Abu Hanifah, hnu tahi'ah berubah menjadi periwayat

yang dha'if, dan dia periwayat yang tepercaya dalam riwa5at

tentang wudhu menggunakan perasan anggur, apakah tidak ada

kehanct-uan bagi orang yang tidak mempunyai rasa malu?

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Uqaili; Muhammad

bin Khuzaimah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Shalih;

sekretaris pribadi Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Al-laits,
dari Amru bin Isa Al Qurasyi Al Asadi, dari hnu Juraij, dari Atha',
dari lbnu Abbast Seorang hamba sahaya perempuan mendatangi

Umar, sesaat sesudah pemiliknya membakar kemaluannya. Dia

berkata, "Pemilikku telah berprasangka buruk padaku, dia
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membiarkanku terpanggang di atas api, hingga dia membakar
kernaluanlar-'

Umar bertanya padanp, "Apakah dia melihat langsung
perbuatan yang dipersalahkan kepadamu itu?" Dia menjawab:
"Tidak-" Umar bertangra, 'Kamu memberi pengakuan padanya?"

Dia menjawab, 'Tidak-" Umar berkata, "Datangkan dia
kepadalm!" Lalu dia didatangkan. Umar lalu bertanya padanya,
"Apakah kamu menjahrhkan hukuman dengan Adzab Allah? Demi
Dzat yang mana jiuraku ada dalam genggaman-Nya! Andaikan aku

tidak pernah mendengar Rasululluh # bersabda, 'U lF 3Uj )

,t i',y Ui lt *t)JG 'Hamba saha5n tidak dapat menuntut qishash

dari pemitlaya, dan tidak pula anak dai orang fuanJn'tentu aku
sudah memberinSra keurenangan menuntut qishash darimu. "

Kemudian Umar membaruanya keluar, lalu dia menderanya
sebanyak serafus kali cambukan. Kemudian Umar berkata,
"Pergilah kamu, sebab kamu wanita yang merdeka karena Dzat
Allah @. Kamu adalah hamba sahaya yang dimerdekakan Allah
dan Rasul-Nya, aku bersal$i sestrngguhnya aku pemah mendengar

Rasulullah g bersaMa, jT 'F) ,:; * y ,1" i( ,13u, oi u
{r")i {, 'Sru* aja (hamba sahaya) yang dibakar dengan api,

atau dimutilasi, maka dia onng yang merdeka, dan dia adalah
onng tnng dimerdel<akan Allah dan Rasul-Nya."

Abdullah bin Shalih periwayat yang dha'if, dan Amru bin
Isa periura3nt 1nng Udak diketahui identitasnya.

Yang sangat mengherankan adalah, bahwa para pengikut
madzhab Malik berdalil dengan hadits ini dalam memperkuat
pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya yang dimutilasi, dan
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dalam memperkuat fidak bolehn5n hamba sahaya menunfut
qishash dari pemiliknSra, dan mereka melihahrya sebagai suatu

kebenaran yang mendukurrg hal tersebut.

Namun, mereka menentang hadits tersebut yang legalitas

qishash dengan cara membakar dengan api. Padahal Umar
melihat qishash dengan cara membakar dengan api ifu sebagai

sebuah kebenaran, kecuali dalam kasus (pembakaran dengan api)

yang dilakukan seorang pemilik pada hamba sahayanya, dan orang

h.ra pada anaknya, dan (mereka menentang hadits tersebut) 5nng
menyatakan, bahwa hak waris orala' ifu menjadi milik selain orang
yang telah memutilasi.

Para pengikut madzhab Abu Hanifah dan pengikut

ma&hab Asy-Syafi'i melihat hadits tersebut sebagai dalil

argumentatif yang mendukung, bahwa seorang anak tidak dapat
dibenarkan menunfut qishash dari oftmg tuanya, dan hamba

sahaya tidak dapat dibenarkan menuntut qishash dari pemiliknya.

Mereka tidak memperbolehkan menentang hadits tersebut.

Kemudian mereka tdak melihatnya sebagai dalil

argumentatif yang mendukung hukuman cambuk pada pemilik

hamba sahaya sebarynk seratus kali sebagai takzir, dan tidak pula
(melihakrya sebagai dalil argumentatif yang mendukung)
pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya yang dimutilasi.

Maha suci Allah, aturan mana yang tetap konsisten berlaku bila

disertai dengan pertuatan ini.

Keganjilan yang lain: Mereka semuanya melihat hadits yang

telah diriwayatkan dalam hadits Abi Qatadah, pada waktu dia
menyembelih keledai, pada saat dia Udak sedang ihram, sementam
para sahabatrya adalah oftmg-orcng yang sedang ihram, yaifu
saMa Rasulullah $: "Apkah di tengah-tengah kalian ada omng
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tnng mqrganhkan ke keda ifu, atau membanfun5n? merela
menjawab: Tidah beliau berkata: 'Makanlah (keledai ihr)." sebagai

dalil argumentatif lnng mendukung larangan memakan binatang

buman, karena arahan atau membanfu menangkapnya, pada saat

dia sedang ihram.

Mereka tdak melihat pendapat Umar dalam kasus ini,

"Apakah dia melihat yang dipersalahkan kepadamu?,

atau kamu mernberi pengakuan padanya?" sebagai dalil

argumentatif yang memperlnrat, bahwa pemilik yang memutilasi

anggota fubuh hamba sahagn miliknya Udak wajib memberinya

kemerdekaan, kefika dia mengetahui perbuatan zinanya melalui

pengahran atau melihatn3ra secara langsung.

Kalau pendapat ihr benar diriwayatkan dari Umar, tenfu

Ibnu Abbas telah menentangnya, dan tidak ada dalil argumentatif
dalam diri seseorang selain Rasulullah $.

Mereka berdalil seperti apa yang kamu lihat dengan

bertagai riwapt !/ang rusah dan mereka mengabaikan keterangan

yang telah diriwagratkan dari jalur periwayatan Abu Daud;

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu'a&
bin Hiqpm Ad-Dustur,lra'i menceritakan kepada kami, ayahku

menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari
Samumh bin Jundub, dari Nabi $:

),-tzz lzoz , // o // 1,.?/- lzoz 'rl o.
cot-:-pJ+ oJ-.p LJ> Lt) (o\J[:r c-L^.e ,F ,y

t,zoz z )z oz / / o //
.ol;ye; oJ,9 154 d)

"Ehmngsiap manbunuh hamba sahayanSn, kami Fsti
membunuhryn. hnngsiap memotong daun telinga dan hidung
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hamba ahayanya, kami membalas memotong daun telinga dan

. Dan Bamngsiapa mengebiri hamba sahayanya, kami

m em balas m enge birinya."

Sekarang giliran Al Hasan dari Samurah yang diposisikan

sebagai hadits yang menyimpilg, dan hadits Amru bin Syu'aib

tidak diposisikan sebagai hadits yang menyimpang, ketika mereka

menyukai keterangan yang ada di dalamnya.

Para pengikut madzhab Malik melihat hadits Al Hasan dari

Samurah ini sebagai dalil argumentatif yang mendukung

pemberian janji kemerdekaan tersebut. -Cukup bagi kami Allah,

dan Dia adalah sebaik-baiknya Penolong.-

Ketika tidak ada satupun keterangan mengenai pemberian

kemerdekaan ini yang shahih diriwayatkan dari Nabi,5$, maka

orang yang memutilasi hamba sahayanya, dia pun tidak

berkeu,rajiban memberinya kemerdekaan, sebab baik Allah maupun

Rasulullah #t tidak pemah menetapkan aturan tersebut.

Tetapi yang wajib dilakukan dalam masalah tindakan

memutilasi itu hanya aturan yang telah ditetapkan oleh Allah S.
Sebab Allah S berfirman,

" Oleh sebab ifu banngsiapa yang menyerang kamu, maka

dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Qs.

Al Baqarah [2]:1941,

Allah berfirman lainnya,

u3;\i3-Utts
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" Dan pda squafu gng pafut dihormati, berlaku hukun
qishash." (Qs. Al Baqqrah I2l:7941.

Allah & berfirman lainnya,

W|'q-#'ffr
"Dan balasn suafu kejahatan adalah kejahabn yang

sentp,' (Qs. Asy-Sytnra l42l: 4Ol.

-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1677 - Masalah: Jika orang memerdekakan hamba
saha5ra miliknya, dan dia memiliki harta, maka hartanya itu adalah

miliknyra, kecuali pernilik hamba sahaya itu mengambilnya sebelum

dia memberikan kemerdekaan padanya. Dengan demikian, maka
harta hamba sahap itu menjadi milik pemilik hamba sahaya

tersebut-

Ini sama seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada
kami dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah; Ghundar
menceritakan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dustuwa'i, dari Abu
Az-Zubatr, dari Abdullah bin Abu Malikah: Bahwa Aisyah Ummul
Mukminin berkata kepada seorang wanita yang bertanya padanya

saat dia telah memerdekakan hamba sahaya miliknya, "Ketika

kamu memberinya kemerdekaan, dan kamu tidak pemah
menqraratkan hartanla (sebagai milikmu), maka hartanya ifu jadi

milikngra."

Keterangan lnng serupa diriwayatkan dari hnu Umar; dan
shahih diriuragatkan dari Al Hasan dan Atha': Mengenai hamba
sahaya lrang mana pemilikn3a mengadakan akad kitabah
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dengannya, dan dia memiliki harta dan anak da.'i ummul walad

miliknya, bahwa hartanya dan ummul waladnya itu menjadi

miliknya, sedang anaknya adalah orang-orang yang merdeka, dan

hamba sahaya ketika dia diberi kemerdekaan juga demikian.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al
Hajjaj bin Al Minhal; dari Z[nd Al A'lam, dan Qais bin Sa'd. Ziyad

berkata: dari Al Hasan. Dan Qais berkata: Dari Atha'.

DiriwaSntkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari

Ma'mar, dari Az-Zvhn: "Ketika hamba sahaya ifu diberi

kemerdekaan, maka hartanyn menjadi miliknya. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Az-Zuhri;

" Sunnah telah berlalu ketika hamba sahaya itu diberi

kemerdekaan, maka hartanya berh-rrut melengkapinya."

Juga diriwayatkan dari Al Qasim, Salim, Yahya bin Sa'id Al
Anshari, Rabi'ah, Abi Az-Zinad, Muhammad bin Abdul Qari,
Makhul, seperti pendapat Az-hhri. Yahya berkata: Atas dasar

pendapat inilah, aku bertemu orang-orang tersebut.

Rabi'ah dan Abu Az-Znad berkata: Baik pemiliknya itu

mengetahui hartanya atau tidak mengetahuinya. Ini merupakan

pendapat Abu Sulaiman.

Malik berkata: Harta hamba sahaya yang diberi

kemerdekaan menjadi miliknya, anak-anaknya tetap milik
pemiliknya. Demikian juga dengan janin yang ada dalam

kandungan ummul unlad miliknya. Apabila sesudah dia memberi

kemerdekaan pada hamba sahaya itu, dia bermaksud memberi

kemerdekaan pada ummul waladnya, maka maksud tersebut tidak

dapat dilakukan, karena janin 5nng ada dalam kandungannya ifu
berstatus budak.
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Matk be*ata gnnah yang tdak terjadi pertedaan

pendapat di dalamqp, bahua hamba sahaya kefika diberi

kemerdel<aan, maka hartaqn itu ikut melengkapinya, natnun

analmlra tdak ihrt mderrgkapingra. Dia berdalih, bahwa hamba

sahap dan budak mul<aab tatkala jatuh pailit atau melakukan

kejahatan yang dikenai denda, maka harta mereka dan urnmul
qnkd mereka furut diambil, sementara anak-anak mereka tidak

turut diambil-

Dia pun berdalih, bahun hamba sahaya ketika hendak

dijual dan pernbeli menenh.rkan hartanya sebagai syarat yang

rnelengkapi pernbeliannp, maka dia berhak mendapatkan

hartanya ifu, tetapi anaknp tidak termasuk ke dalam syarat

pernbelian tersebut-

Kami tdak melihat dalil argumentatif yatg lebih

memerhrkan dalil argurnentatif yang lain daripada Sunnah ni.
Yang merrgherankan di antara Sunnah ini, adalah adanya Sunnah

1;ang salah satu dari sekian banyak periwayat ifu fidak diketahui.

Tidak pula diketahui ini bersumber dari riwayat yang shahih

maupun ritmgnt yang lemah. Tetapi pandangan yang berbeda

mengenai Sunnah ifu iusbLr lebih masyhur daripada pendapat

Malik tersebut.Seperti keterangan yang mana telah diriwayatkan

dari Atha' dan Al Hasan.

Justru keterangan s€eerti pendapat Malik ifu diriwa5ratkan

dari Sulaiman bin Musa, Amru bin Dinar, dan An-Nakha'i.

Ularna telah sepalot, dan Malik ikut bersama mereka

termasuk golongan yang ilnrt menyepakati, dan mereka yang telah

disebutkan ifu (Sulairrxan bin Musa, Amm bin Dinar, dan An-

Naktra'i): Bahua anak dari hamba sahaya perempuan statusnya

adalah harnba sahaSn 1Bns dimiliki oleh pemilik ibunya, kecuali
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anak seseorang dari hamba sahaSn perempuan telah menjadi

milikryra dengan pemilikan Sang sah, maka dia merdeka, dan lnng
rusak kepemilikannya. Menurut sebagian mereka, anaknya adalah
orang merdeka, dan ayahnya wajib membayar nilai fukar atau
menebusnSa-

Status ummul walad kepunyaan seorang hamba sahaya ifu
tidak tertutup kemungkinan adalah milik hamba sahaya tersebut,

sehingga anak ummul wrahd milikryn ifu ada kemungkinan

berstafus orcmg merdeka, dan ada kemungkinan berstatus budak
yang dimiliki, sehingga anak yang merdeka itu wajib memberi

kemerdekaan pada urrunul wakdiU lantaran kepemilikan tersebut,

atau dia tidak diberi kemerdekaan.

Ada pula kemungkinan, bahwa ummul walad itu statusnya

milik pemilik hamba sahaya tersebut, sehingga tidak halal bagi
seseoftrng menyetubuhi hamba sahaya perempuan milik orang lain
kecuali melalui ikatan . Jika tidak demikian, maka
persefubuhan ifu adalah pertuatan zina, dan anak tersebut tidak
mengikuti nasab siapapun ketika diketahui, bahwa ummul wmlad

itu hamba sahaya milik orang lain. Dan tidak ada jalan unhrk
memunculkan kemungkinan yang ketiga.

Pendapat png batil, dan pernyataan yang kontadiktif,
yang mana sebagiann5n menrsak sebagian yang lain, tdak
mengandung kesimpulan lebih daripada memposisikan ummul
walad ifu sebagai hamba sahaga perempuan milik hamba sahaya

laki-laki tersebut, yang man r pemilik tersebut tidak halal
menyetubuhinln, keoali dia mengambil alih sebagai miliknln, dan
anak hamba sahaya perempuan ifu stafusnya sebagai hamba
sahayra yang dimiliki oleh pemilik ayahnya. Ini kesimpulan
pendapat grang ganjil, sungguh tiada duanya, dan Malik tidak
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memiliki dalil apapun. Jadi, pendapat Malik ini batal, karena

nampak jelas kerusakannya.

Yang lebih mengherankan daripada pendapat ini, adalah

penolakan Malik mengenai pemberian kemerdekaan pada ummul

owlad kepunSnan hamba sahaya laki-laki, padahal hamba sahaya

ifu berstafus orang merdeka, sedang unmul waladtya ih-r

berstatus hamba sahaya perempuan miliknya, hal itu karena

mempertimbangkan janin yang ada dalam kandungannya.

Padahal mereka memperbolehkan pemberian kemerdekaan

pada janin tanpa memberi kemerdekaan pada ibunya, dan mereka

adalah milik safu orang pemilik. Apa faktor yang mencegah

pemberian kemerdekaan ibunya tanpa memberi kemerdekaan

pada anaknya, padahal keduanya milik dua orang.

Al Auza'i berpendapat: Segala harta yang diberikan oleh

saseorang kepada ummul walad kepunyaannya semasa dia hidup,

maka segala pemberian ihr menjadi milik ummul walad tersebut,

yang ketika dia mati tidak terhitung dari bagian sepertiga.

Jika orang memberi kemerdekaan pada hamba sahaya

miliknln, dan dia memiliki harta, maka harta yang berada di

tangan hamba sahaSn, yaifu harta yang keberadaanya diketahui

oleh pemilik hamba sahaya tersebut; menjadi milik hamba sahaya

yang diberi kemerdekaan. Sedangkan harta yang keberadaannya

tidak diketahui oleh pemiliknya, maka harta ihr tetap milik pemilik

tersebut. Ini pemecahan masalah yang tidak ada bukti dalil yang

membenarkannya, jadi pendapat ini adalah pendapat yang batil.

Segolongan ulama berpendapat: Harta milik hamba sahaya

Snng diberi kemerdekaan adalah milik pemiliknya. Ini merupakan

pendapat Abu Hanifah, Sufuan, dan AsySyafi'i.
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Mereka berpendapat: Semuanya; yaifu hamba sahaya 5ang
mengadakan akad kiabah, hamba sahaya yang kemerdekaannya
menjadi objek wasiat, hamba sahaya yang diberi kemerdekaan,

lnng dihibahkan, yang disedekahkan, dan ummu owlad yang
ditinggal mati pemiliknya: harta mereka semuanya adalah milik
oruu:rg yang memerdekakan atau milik ahli warisnya.

Al Hasan bin Hayy berkata: Harta milik hamba sahaya yang
diberi kemerdekaan dan hamba sahaya mukatab adalah milik
pemilik mereka. Ibnu syubramah berkata: Harta milik hamba
sahaya yang diberi kemerdekaan dan juga ummul walad adalah
milik pemiliknya dan juga sekaligus milik ahli warisnya.

Ahmad dan Ishaq berkata: Harta milik hamba sahaya yang
diberi kemerdekaan adalah milik pemiliknya. pendapat ini
diriwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah, dan shahih diriwayatkan
dari Qatadah.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan
Sufuan Ats-Tsauri, dari Abi Khalid Al Ahmar, dari Imran bin
Umair, dari ayahnya: Bahwa dia adalah hamba sahaya mirik hnu
Mas'ud, lalu dia memberinya kemerdekaan. Ibnu Mas'ud berkata,
"lngat, bahwa hartamu adalah tetap menjadi milikku.,, Kemudian
dia berkata, "Harta ifu menjadi milikmu."

Keterangan sempa shahih diriwayatkan dari Anas bin sirin,
dari Anas bin Malik. Kami memperhatikan dalil argumentatif ya.,g
dijadikan pegangan oleh orang yang berpendapat: Harta milik
hamba sahaya yang diberi kemerdekaan adalah milik pemiliknln.

Kami menemukan mereka menyebutkan hadits yang telah
diriunyatkan kepada kami dari jalur periwayatan easim bin
Ashbagh; Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami,
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Muhammad bin Sabiq menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami, dari Abdul A'laa bin Abu Al
Musawar, Imran bin Umair menceritakan kepadaku, dari ayahnya:

Ibnu Mas'ud berkata padaku, "Aku bermaksud memberimu

kemerdekaan, dan mengambil hartamu, beritahukanlah padaku

mengenai hartamu, sebab aku pemah mendengar Rasulullah S
[srsabda,63i €)$. ti.,t t:* 'r*i 'i 'Barangsiapa membei

kemerdel<aan pada hamba sahaya, maka hartanya adalah milik
orang t/ang memberinya kemerdekaan'."

Diriwayatkan dari Al Uqaili; Abdurrahman bin Al Fadhal

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il menceritakan

kepada kami, Ishaq bin Ibrahim bin Imran Al Mas'udi; yaitu tokoh

panutan keluarga besar hnu Mas'ud, menceritakan kepada kami,

dia pemah mendengar pamannya; yaitu Yunus bin Imran

menceritakan dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata: Ibnu

Mas'ud berkata: Aku pemah mendengar Rasulullah $ bersabda,

,ttt :;b l{#
at o/

'9Ls'a

"Bamngsiapa memerdekakan hamba sahaya yang dimiliki,

mala hamba sahaya itu tidak dapat memiliki sedikitpun dari

harbn5n."

Kedua hadits yang telah disebutkan ini tidak dapat dijadikan

dalil apapun, karena Abdul A'laa bin Abu Al Musawir adalah

periurayat yang sangat dha'if. Sedang hadits yang terakhir

disebutkan sanadnya munqathi'. Karena Al Qasim ayahnya tidak

. ^1 c /
6rel L-f

to
O rO .O / ,.

d )rUJ.
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hafal sedikiBun riwayat dari hnu Mas'ud, lantas bagaimana

dengan Al Qasim?

Mereka berpendapat: Benar-benar shahih, bahwa hamba

sahaya ifu ketika dijual, hartanyn tetap menjadi kepunyaan

pemiliknya, kecuali pembeli mensyaratkannya. Maka, dernikian
juga dengan pemberian kemerdekaan padanya- Pendapat mereka

ini adalah qiyas. Dan qiyas png telah disebutkan itu seluruhnya

batal.

Di samping ifu, kalau pun qiyas yang telah disebutkan itu

benar, tenfu kesimpulan dari qiyas ini adalah perkara yang batil,

karena jual beli itu merupakan pengalihan hak kepemilikan,

sehingga tidak menyerupai pemberian kemerdekaan yang

men-rpakan bentuk peniadaan hak kepemilikan secara

keseluruhan.

Qryas itu menurut orang yang berpendapat berdasarkan

qiyas, hanya bersangkutan dengan perkara yang menyerupainya,

bukan dengan perkara png tidak menyerupainya. Mereka berkata:

Harta hamba sahaya adalah kepunyaan pemiliknya sebelum diberi

kemerdekaan, maka ilemikian juga sesudah diberi kemerdekaan.

Kami katakan: Ini kesimpulan yang batil, harta hamba

sahaya ifu bukan miliknya sebeh.nn diberi kemerdekaan kecuali dia

merebutuiya. Kami telah menyebutkan secara tegas dalil

argumentatif yang memperkuat, bahwa hamba sahaya ifu dapat

memiliki harta.

Unfuk membuktikan kebenaran hal tersebut, cukup dengan

firman Allah $ mengenai hamba sahap perernpuan:

'LrjA i 3j,r.-r,6 o;y,1$|$i6
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'Ihrena ifu kawinilah mereka dengan seizin fuan merel<a,

dan bqilah maskawin mereka menutut yang pafut, " (Qs. An-

Nisaa' l4lr 25).

Orang merdeka dan hamba sahaya laki{aki termasuk ke

dalam p€rintah ini menjalankan afuran ini.

Firman Allah &,

4W frU l,|8#5 f. {;:$'W:S

U;ruffiG'.G,\},K
"Dan kawinkanlah oftng-orang yang sendiian diankra

karnu, dan orang-orang yang layak herkawin) dari hamba-hamba

ahaSamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

wrempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan

mqel<a dengan kumia-N5n " (Qs. An-Nuur l24l:32\.

Maka, tidak diragukan lagi, bahwa maskawin hamba sahaya

lang perempuan itu adalah kepunyaan hamba sahaya perempuan

ihr serrdiri, ini berdasarkan perintah Allah & y*S menyrruh untuk

menyerahkannya kepada hamba sahaya perempuan tersebut.

Memang benar adanya, bahwa hamba sahaya yang laki-laki ihl

diperintah membayar maskawin yang telah disebutkan itu.

Jadi, andaikan dia tidak dapat memiliki harta, maka tentu

dia fidak dituntut menjalankan perintah membayar maskawin

tersebut. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan

maskawin, dar jika dia tidak menyebutkan sewakhr akad nikah,

maka boleh sesudah akad nikah. Allah & berjanji akan memberi

mereka kecrrlmpan, sebab mereka sama seperti manusia lain pada

umtunnlla. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-
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titlo 'dLi ";

Jadi, ketika hartan5ra adalah kepunyaannya, maka hartanya

sesaat sesudah dia diberi kemerdekaan sarna seperti sebelum diberi

kemerdekaan-

Kami pun menemukan keterangan yang telah diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Shalih

menceritakan kepada kami, hnu Wahb menceritakan kepada

kami, Al-laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah

bin Abu Ja'far, dari Bukair bin Al Asyajj, dari Nafi, dari lbnu Umar,
dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

tro ,. t1 /o .
.J*Jl 4b ,*l

"Barangsiapa memerdel<akan hamba *n"* ,: Or,

memiliki harta, maka han hamba sahaya itu adalah

kepunyaann5n, kecuali pemililmg ifu mensyaratkannya (sebagai

milikrya);'

Ini sanad yang sangat shahih, dan tidak boleh

dikesampingkan. Apabila dikatakan: Menurut sebuah pendapat:

Bahwa Ubaidillah telah membuat kesalahan dalam hadits ini?

Maka kami menjawab: Sesungguhnya yang membuat kesalahan ifu
adalah orang yang mengklaim adanya kesalahan yang difujukan
pada Ubaidillah tanpa bukti dan tanpa dalil.

Yang mengherankan dari para pengikut madzhab Abu
Hanifah, yang tidak mempertimbangkan pendapat para ulama ahli
hadits, "Dhamrah telah membuat kesalahan dalam haditsnya yang

diriwaSntkan dari Sut/an: 'Eknngsiapa memiliki hamba sahaya
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gng mqniliki hubungan kembat yang basbfus mahmm, maka dia

metdel<a."

Mqeka berkata: Tdak boleh mengklaim adanya kesalahan

1nng ditr.riukan kepada periwayat yang tepercaya tanpa adanya

bukfi. Kemudian mereka bapegangan dengan pendapat ulama

ahli hadits tersebut dalam hadits ini, "Ubaidillah telah membuat

kesalahan."

Para pengikut madzhab Malik berpegangan dengan

pendapat ulama ahli hadits: "Dhamrah telah membuat kesalahan,"

dan mereka tidak mempedulikan pendapat para pengikut madzhab

Abu Hanilah: "Ubaidillah telah membuat kesalahan." Tidak

adakah bermain-main dengan agama yang lebih banyak daripada

ini? -Kami memohon kepada Allah keselamatan dari

pertuatan ini.-

Para pengikrrt ma&hab AsySyafi'i, Menolak kedua hadits

png telah disebutkan ifu sekaligus. Dan mereka dalam berbagai

kasus lebih memegangi dalil yang salah, yang tidak ada keraguan

sedikitpun di dalamnya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

L678- Masalah: Seorang ayah udak dapat dibenarkan

memberi kemerdekaan kepada hamba sahaya milik anaknya yang

masih di bawah urnur, dan penerima wasiat juga fldak dapat

dibenarkan memberi kemerdekaan pada hamba sahaya milik anak

yatim Snng berada di bawah pengasuhannya. Hal ini sesuai dengan

firman Allah &,
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"Dan frdailah seoreng menbuat dosa melainl<an

kemudharabnryn kenbali kepda dirinya sandirii' (Qs. AI An'aam

[6]: 164),

Juga saMa Rasulullah $,

?t?'{.*'€t11:r, {ic 2 oy.

"Sungguh darah dan hana kalian adalah hamm atas

kalian."

Allah S sama sekali tidak pemah membenarkan seoftmg

ayah mengambil harta anaknya Snng masih di bawah umur, tidak
pula anaknya yang sudah da;;asa, sedikitpun- Ini merupakan
pendapat AqrSyafi'i dan Abu Sulaiman.

Malik berkata: Ayah dapat memberi kemerdekaan kepada

hamba sahaya kepunyaan anak di bawah umur, dan ayah tidak
dapat memberi kemerdekaan pada hamba sahaya kepunyaan anak
yang sudah ds,r,rasa.

Ini pendapat yang sangat msak, sebab tidak ada dalil sama

sekali yang mendukungnya, baik yang bersumber dari Al Qur'an
maupun Sunnah. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

L679- Masalah: Pemberian kemerdekaan oleh hamba

sahaya yang laki{aki dan ummul walad pada hamba sahaya

kepunyaan mereka berdua hukumnya diperbolehkan. Hak waris

wala' ifu menjadi milik mereka berdua secara bergiliran bersama-

s.una jika mereka berdua mau bergilir.

Sedangkan warisan sesudah pemberian kemerdekaan milik
orang Snng paling dekat dengan hamba sahaya tersebut, yaifu bagi
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otan(forrng mer:deka dari ahli waris ashabalrnya berdasarkan

nasab, atau milik Baiful Mal kaum muslimin.

Jadi, ketika hamba sahaln telah diberi kemerdekaan, lalu
jika dia meninggal dunia, maka warisan itu adalah kepunyaannya,

abu kepunlnan orang yang memberinya kemerdekaan, atau

ashabah keduanp.

Karena karni telah menjelaskan sahnya kepemilikan harta
oleh hamba sahaln. Jika dia seorang pemilik, maka dia dianjurkan

unfuk berbuat kebaikan seperti bersedekah, memberi

kemerdekaan, dan segala amal kebajikan lainnya.

Rasulullah $ bersabda,

"Hak Waris unh' adalah milik orang yang memberi
kemerdekaan."

Rasufullah $ menerangkan secara tegas, bahwa dia tidak

dapat merruarisi, ini sesuai dengan keterangan 5rang akan kami
sebutkan dalam "Kibbul MaumaritC' insya Allah &1, dan juga

dalam "Al Mul<aab6' sesudah pembahasan ini. Berkat daya dan
kelnaatan Allah &.

Dengan demikian, warisan itu menjadi hak milik omng
merdeka dari ahli unris ashababnya berdasarkan nasab, dan

bukan milik pemilik hamba sahaya tersebut. Karena, dia tidak
memiliki hak menuntut hak waris wala' kepada seorang hamba

sahaSra, dan Udak pula kepada seseoftrng yang memiliki hubungan

dengan hamba sahaya tersebut.

'C-( A)u;r
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Jadi, ketika dia telah merdekA maka warisan tersebut sah

menjadi miliknya, atau milik orang yang berhak menerimanya

lantamn kemerdekaannya. -Hanya kepada Allah lah kami
memohon taufik.-

1680- Masalah: Jika ada orang menyetubuhi hamba

sahayan5n yang perempuan, dan tengah hamil dari pria lain selain

dirinya, maka janin Snng dikandungnya adalah orang merdeka,

baik dia mengeluarkan air mani seunkh.r menyetubuhinya atau dia

tdak.

Hal ini sesuai dengan hadits yang telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwaptan Abu Daud Ath-Thayalisi; Syr'bah
menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Humair: Aku pemah

mendengar AMurrahman bin Jubair bin Nufair menceritakan

kepadanya dari a1nhn5a, dari Abi Ad-Darda': Bahwa
Rasulullah $ pemah mendatangi seorang wanita yang tengah

hamil, lalu Rasululluh # bersaMa, ,Wrt& i)'k'ol 9;6'gA J;
,ii k | 'rxi ,i?;i 6 gf G t6, Jru etii '{ii tf 'c;; iif
'i k I S:) t *'r-a!j'uunskin pemilik wanita ini melalrukan

kwlahan kecil terhadapn5a, sunggah aku bertekad hendak
mengufukn5n dengan kufukan dibauta masuk bercaman5n ke
dalam dia menjadikan janin itu sebagai

warisan, padahal janin itu frdak halal menjadi miliknya, dan

bagaimana dia berusaha sebagai budak, padahal
janin itu tidak halal menjadi mililmga."

Hadits ini merupakan rfuralnt yang shahih, seseorang tidak
boleh menentangnya. Jadi, kefika dia tidak dapat dibenarkan
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menjadikannya sebagai budak, maka janin ifu adalah orang

merdeka tanpa keraguan sedikitpun, dan nasabnya tidak

mengikutinya. Demikian pula, segolongan ulama salaf ber-
pendapat.

Ini pula seperti keterangan yang telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan lbnu Wahb; Abu Al Aswad Al Ma'afiri

mengabarkan kepadaku, dari Yahya bin Jubair Al Ma'afiri, dari

Abdullah bin Amru bin Al Ash, dia berkata, "Barangsiapa beriman

kepada Allah dan Hari Kiamat, maka janganlah dia mengalirkan

air maninya pada anak dari selain dirinya. Maka, jika dia

mengerjakan perbuatan ifu, dan kecelakaan ifu menguasainya,

hendaknya dia memberinya kemerdekaan, dan hendaknya dia

berwasiat memberinya kemerdekaan dari hartanya."

Dengan sanad yang sama sampai pada hnu Wahb; dari

Ghauts bin Sulaiman Al Hadhmmi, dari Muhammad bin Sa'id Ad-

Dimas5qi, Sulaiman bin Habib Al Muharibi mengabarkan

kepadaku, tentang hamba sahaya perempuan yang tengah hamil,

dimana pemiliknya ifu telah menyefubuhinya? Dia berkata, "Para

penguasa berpendapat, janin dalam kandungan itu merdeka."

hnu Wahb berkata: Al laits bin Sa'id berkata: Aku
berpendapat demikian. Ini merupakan pendapat Makhul, Al
Auza'i, Abu Ubaid, Abu Sulaiman, para pengikut madzhab kami,

serta sebagian para pengikut madzhab Asy-Syafi'i.

Sulaiman bin Habib adalah seorang Qadhi pada masa

pemerintahan Umar bin Abdul Aziz di Syam. Ghauts bin Sulaiman

Qadhi Mesir. Dan ini adalah pendapat dimana para pengikut

madzhab Malik, pengilmt madzhab Abu Hanifah dan jumhur para

pengikut madzhab Asy-Syafi'i mengabaikan pendapat seorang

El - Al Muhaua



sahabat yang diketahui tdak ada seorangpun dari kalangan
sahabat & yang menentangnya-

1681. Masalah: Jika ada orcrng yang utang itu telah
menggulung seluruh hartan5a; jika dia sudah tidak membutuhkan
hamba sahaya yang dimilikingra, maka pemberian kemerdekaan
pada hamba sahaya miliknya dalam kondisi seperti ini hukumnya
boleh. Jika tidak demikian, maka pemberian kemerdekaan itu tidak
boleh.

Malik berpendapat: Tidaklah boleh memberi kemerdekaan
bagi seseorang yang utang ifu telah menggulung hartanya. Abu
Hanifah dan Asy-syafi'i berpendapat sarna dengan pendapat kami.
Hanya saja mereka berdua memperbolehkan pemberian
kemerdekaan itu dalam kondisi apapun.

Bukti kebenaran pendapat kami, Jika orang yang tidak
memiliki harta sedikitpun, lalu dia berutang harta, maka dia halal
memakan harta ifu, tanpa ada pertedaan pendapat, dia juga boleh
menikah dengan menggunakan harta ifu, dan dia boleh
menyedekahkannya dengan harta !/ang masih menyisakan
kecukupan bagi dirinya sesudah menyedekahkannya. pemberian

kemerdekaan merupakan safu dari sekian banyak jenis amal
kebajikan, dan Allah tetap memberi rezel<t pada hamba-hamba-
Nya, 5nng jika mereka dalam keadaan fakir, maka Allah pasti
mencukupi dari karunia-Nya.

Pemberian kemerdekaan pada hamba sahaya ini berteda
dengan berwasiat dengan memberi kemerdekaan dari omng yang
utang itu telah menggulung hartanya; karena mayit tidak memiliki
jalan unfuk menerima rezelt Allah berupa harta di dunia,.
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Rasulullah # irgu benar-benar pemah berutang. -Hanlra kepada

Allah lah karni memohon taufik.-

1682- Masalah: Budak mudabbaradalah hamba sahaya
yang menjadi oblek wasiat dengan memberinya kemerdekaan.
Budak mudabbanh pun juga demikian. Menjual mereka hukumnya
halal. Menghibahkan mereka pun juga demikian.

Kami telah menyebutkannya dalam "Kitabul Buyuu", maka
kami tdak perlu mengulangnya kembali. Tidak ada dalil
argumentatif bagi orang yang melarang melakukan itu semua

kecuali hadits maudhu'. Kami telah jelaskan kecacatannya dalam
pembahasan jual beli tersebut. -Hanya kepada Allah lah kami
memohon taufik.-

1683- Masalah: Setiap hamba sahaya perempuan yang

dimiliki, yang hamil dari perniliknya, lalu dia menggugurkan

kandungan yang diketahui, bahwa kandungan itu adalah seorang

il*, atau dia telah melahirkannya dengan persalinan yang

normal; Maka haram menjual, menghibahkan, menggadaikan,

menyedekahkan, dan mengutangkannya. Pemiliknya halal
menyefubuhi dan mempekerjakannya sepanjang hidupnya.

Apabila sang pemilik-ya mati, maka dia menyandang stafus

wanita merdeka dari pokok hartanya. Seluruh hartanya menjadi

miliknp ketika dia merdeka. Pemiliknya boleh mengambil alih
hartanya seu,aktu dia masih hidup.

Apabila dia melahirkan anak dari selain pemiliknya melalui
pertuatan zina di baunh paksaan, atau pemikahan yang tidak
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diketahui: Maka anaknya ihr berstafus salna dengan hamba sahaya

perempuan tersebut; ketika dia diberi kemerdekaan, maka mereka
pun merdeka. Para ulama berbeda pendapat mengenai

kemerdekaan anak ini.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Sa'ad bin Manshur; Abu Ar,rnnah menceritakan kepada kami, dari
AsySya'bi, dari Ubaidah As-Salmani, dia berkata: Ali berbicara di
hadapan banyak orang, dia berkata: "LJmar bin Al Khaththab
berdiskusi denganku mengenai hamba sahaya yang mempunyai
anak dari pemiliknya (Ummahatul Aulad, lalu aku dan Umar
mempun5ni pertimbangan menetapkan mereka sebagai oftmg

5nng merdeka."

Umar sepanjang hidupnya membuat kepufusan hukum
seperti ini. Utsman pun sepanjang hidupnya juga membuat

hukum seperti ini. I-alu tatkala aku menjadi gubemur,

aku mempunyai pertimbangan menetapkan mereka sebagai

budak. Ubaidah berkata: Pendapat Umar dan Ali di tengah-tengah
jamaah kaum muslimin, lebih kusukai daripada pendapat Ali
seorang."

Jika Ubaidah lebih kusukai, Maka AIi bin Abi Thalib tdak
lebih kusukai. Sesungguhnp di antara kedua lelaki itu ada

hubungan sepersusuan png terpisah. Mereka yang berdalil dengan
pendapat seorang sahabat png masyhur serta terkenal dimana-

mana, menilai pendapat sahabat tersebut adalah ijma'.

Apakah ada yang lebih masyhur dan lebih dikenal daripada

kepufusan hukum Umar di sisa masa pemerintahannya, dan
Utsman sepanjang masa pemerintahannya, mengenai masalah

yang terkenal serta urnum, serta berlaku di mana-mana, dan Ali
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pun sependapat dengan mereka berdua mengenai kepufusan

hulilm tersebut-

Kami telah meriwayatkan dari Waki'; Sufuan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Zaid bin

Wahb, dia berkata: "(Jmar pemah menjual banyak Ummu walad,

lalu dia mernbatalkan penjualan mereka, hingga dia membatalkan

perrjulan mereka dalam kondisi hamil dengan memulangkan

mereka dari Tustur"

Jadi, tdak ada jalan unfuk mempopulerkan suaht hukum,

yang lebih banyak daripada kepopuleran ini mengenai hukum

seperti ifu, png disampaikan secara terbuka, dan dengan berbagai

sanad grang terpilih. Kemudian Ali bin Abi Thalib tidak melihat

hukum lrang telah disebutkan itu sebagai ijma', bahkan Ali
menentangnya. Jika hukum yang telah disebutkan itu adalah ijmai
maka berdasarkan kaidah ushul mereka yang bodoh itu, Ali benar-

benar menentang ijma' tersebut.

Ali bersih dari perbuatan seperti ih.r, sebab orang yang

menenhng ijma', serta mengetahui bahwa ijma'ifu benar-benar

ijma'ulama, adalah orang yang kafir. Kemudian mereka tidak

benrsaha menggugat ijma'mengenai hukum yang tidak shahih

diriwalntkan dari Umar, yaitu bahwa dia menetapkan delapan

puluh kali cambukan sebagai hukuman had dalam kasus l<hamer,

padahal ada perrdapat yang berteda mengenai hukuman l<hamer

Fng diriuayatkan dari Umar dan dari orang sesudah Umar lebih

maq,fiur daripada matahari (sangat dikenal).

Diriurayatkan dari jalw periwayatan Abdurrazaq; dari hnu
Juraij, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia pemah

mendengar Jabir bin Abdillah berkata: Kami biasa menjual

Ummalntul Aula{ dan Rasululluh # orang hidup di tengah-
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tengah karni, kami melihat tidak ada masalah dengan penjualan

Un nahatul Aulad tersebut. "

hnu Juraii berkata: AMurrahman bin Al Walid
mengabarkan kepadaku; Abu Ishaq As-Sabi'i mengabarkan

, bahwa Abu Bakar Ash-shiddiq biasa menjual
Umnmhaful Aulad sepraniang masa pernerintahannya, dan Umar di
separuh rrrsa pernerintahannln. Dia lalu menuturkan hadits
tersebut-

hnu Juraij berkata: Atha' mengabarkan kepadaku, dia
menerima kabar, bahun Ali bin Abi Thalib membuat surat

: Alar meninggalkan sembilan belas ummul walad,
siapapun di antara mereka yang mempunyai anak, maka nilai
fukamya ditenfukan ke dalam bagian anaknya, sebab anaknya
mendapad<an warisan dariku. Dan siapapun di antara mereka 5ang
tidak mempunlni il*, maka apakah dia unnita yang merdeka?
Alm bertanln pada Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali,
"Apakah ifu terjadi pada masa pemerintahan Ali?" Dia menjawab,
'Ehtrrar."

Diriunyatkan dari Al Khuq,rani; yaitu Muhammad bin
AMtrssalam, Muhammad bin Basyyar menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami,
Syr'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah,

dari Zaid bin Wahab, dia berkata: Alm pergr menemui Umar bin Al
Khaththab seralra bertanya kepadanya tentang ummul walad. Dia
menjawab, "Harta kepunSraanmu, jika kamu menghendaki, kamu
boleh menjml dan jika kamu menghendaki, kamu boleh
merrghibahkannla."

Aku kemudian bertolak pergl menemui hnu Mas'ud, tiba-
tiba bersamanya srdah ada dua ormg yang bertanya padanln?
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Lalu hnu Mas'ud bertaq;a kepada salah seorang di antara mereka,

"Siapa lnng menlnmpaikan hukum itu kepadamu?" Dia

menjaurab, "Abu Amrah dan Abu Hakim Al Muzani." Yang lain

menjaurab, "umar bin Al Khaththab menyampaikannya

kepadaku." Lalu Ibnu Mas'ud menangis sembari berkata, "Aku

menlnmpaikannp kepada kalian berdua? Apakah Umar

menpmpaikanq;a kepadamu? Sesungguhnya Umar itu adalah

benteng yang sangat kokoh, banyak manusia masuk ke dalam

benteng tersebut, dan mereka tidak akan keluar dari benteng

tersebut? Lalu kefika Umar tertimpa musibah, benteng ifu pecah

ke segala arah, lalu banlnk orang keluar dari Islam."

Zaid b€rkata: Alar bertanya kepada hnu Mas'ud tentang

ummul uald? Dia menjawab, "Dia diberi kemerdekaan dari

bagian anakngra."

Ini sanad lrang sangat shahih, dan sesudah kematian Umar

seperti apa lrang kamu lihat. Jadi, bagaimana ijma'iht disepakati di

ranah png lebih sedikit daripada seorang sahabat ini? Memang

benar adanSra, tetapi ifu berkenaan dengan keterangan yang sama

sekali tidak ada kebaikan di dalamnya, gafu keterangan yang tidak

shahih.

Diriwalatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq; dari hnu
Jumij, Atha' bin Abi Rabah menceritakan kepada kami, bahwa

hnu Az-Zubair menetapkan Ummi Huyyayin; yarfu ummul walad

Muhammad bin Shuhaib. Anak hamba sahaya

perempnan ihr sering dipanggil: I(halid, lalu hnu Az-Zubair

menetapkanrrgn ke dalam harta kepunyaan anaknya, dan dia

memberikan ke dalam bagian miliknya.

Atha' berkata: hnu Abbas berkata: Ummul qnlad ndak

stafus merdeka sampai pemiliknya mengeluarkan
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pernlrataan mengenai pemberian kemerdekaannya. Ini merupakan
pendapat 7-aid bin Tsabit. Dengan pendapat ini pula, Abu
Sulaiman, Abu Bakar dan segolongan dari para pengikut madzhab
kami berpendapat.

Pendapat yang lain diriwayatkan dari Umar. Telah
diriuaptkan dari jalur periwayatan hnu Sirin; dari Abu Al Ajfa';
yaitu Haram bin Nasib, dan Malik bin Amir Al Hamdani; keduanya

dari Umar bin Al Khaththab, mengenai ummi walad. Umar
berkata, "Jika dia wanita yang suci (bersih dari perbuatan zina),

dan memeluk Islam, maka dia merdeka. Sedangkan jika dia wanita
kafir, dan wanita puina, dia tetap menyandang status sebagai

budak."

Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul
Aziz, bah'ara dia pemah menjual unmul walad yang menyatakan

diri keluar dari Islam. Abu Al Hasan bin Al Mughallis dan sebagian

para pengikut madzhab kami tidak berkomentar mengenai ummul
unlad yang murtad tersebut.

Keterangan yang membatalkan penjualannya diriwayatkan
dari AsySya'bi, An-Nakha'i, Atha', Mujahid, Al Hasan, Salim bin
AMullah, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Az-Zrhri, Abu Az-Zinad,

dan Rabi'ah. Inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Malik,
Sufuan, Al Auza'i, Al Hasan bin Hay, hnu Syubramah, Asy-Syafi'i,

Abu Ubaid, Ahmad, Ishaq, Abu Abdillah bin Salar, dan segolongan

dari para pengrkut ma&hab kami.

Hadits Jabir bin Abdillah, sarna sekali tidak mengandung

dan argumentatif, walaupun sanadnya sangat shahih karena
hadits Jabir sama sekali tidak memiliki bukfi yang menjelaskan,
bahwa Rasulullah $ mengetahui penjualan ummul waladtersebut.
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Orang yang mempertimbangkan hadits musnad yarlltt

pemSrataan Abu Sa'id Al Khudri: "Kami mengeluarkan -pada saat
RasulullahS masih hidup zakat fibah safu sria'makanan, safu

srla'jalawut, satu srla'kurma, safu srla'susu kental, dan safu srla'
anggur kering." dan juga pemyataan hnu Umar: "Kami, pada saat
Rasulullah $ masih hidup, berkata' (Khalifah pengganti Rasulullah

adalah) Abu Bakar, kemudian Umar, dilanjutkan dengan Utsman,

kernudian kami membiarkan, karena kami tidak mengunggulkan

siapapun," dia melihat pemyataan yang telah disebutkan ini
sebagai dalil argumentatif, maka dia wajib mempertimbangkan
pernyataan Jabir bin AMillah ini sebagai dalil argumentatif. Jika
Udak, maka dia telah bermain-main.

Sedangkan orang selain Rasulullah $, maka tidak ada dalil

argumentatif yang terkandung di dalam diri seseorang selain
Rasulullah $. Kami perhatikan: Apakah shahih diriwayatkan dari
Rasuhrllah S larangan pemberian kemerdekaan pada ummul

wakd, sehingga kami harus tunduk mengikutinya. Jika tidak ada

riurapt yarg shahih dari Rasulullah mengenai hal ifu, maka kami
tidak harus tunduk mengikutinya?

Kami menemukan keterangan, yang telah diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh; Mush'ab
bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar;
yraitu Ar-Raqi menceritakan kepada kami, dari Abdul Karim Al
Jazari, dari ltaimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Ketika Marilrah
melahirkan hrahim, Rasulullah #i bersabda anaknya telah

memberinya kemerdekaan-" Ini hadits yang sangat baik sanadnya,

dimana seluruh periwa5ntnya adalah orang yang tepercaya.

Kami mendengar Allah @ berfirman,
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,iief iE,u-i;.;liitfr-uy
"Saungguhn5n kami telah menciphkan manusia dan

seteta mani yang yang kami hendak mengujin5m

(densan Wrintah dan larangan)," (Qs. Al Insaan 176]2ll.

Dan Rasululluh # mengabarkan seperti apa yang telah

kami riwayatkan dalam masalah keenam di bagian awal "Kitab Al
Itqf dari buku ini: Bahwa manusia itu Allah ciptakan dari

campu?rn air mani ayah dan air mani ibunya. Jadi, tidak diragukan

lugr, bahr,ua anak ifu sebagian dari ibunya dan sebagian dari
ayahnya.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu
Aiman; Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada

kami, Abu Sa'id seorang tokoh Bani Hasyim; yaitu Abdurrahman
bin AMullah bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hamam bin

Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al
Malih, dari ayahnya; yaifu Abu Usamah bin Umair, dia berkata:

Seorang lelaki dari Hudzail memerdekakan bagian miliknya dari
seorang hamba sahaya yang dimiliki? lalu Nabi ,$ bersabda,

"Dia merdel<a seluruhryn, dan tidak ada sekutu bagi Allali'

Ketka seorang anak itu merupakan sebagian dari a5ahnp
dan sebagian dari ibunya, dan telah diriwayatkan secara shahih
dari Nabi $,

.a;;, A.Afkr;;

i.l ,)l -.ro / / ,1 ,.t1. o /
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" Banngsiap memiliki hamba saha5m yang memiliki

hubungan kenbat gng bercbfus mahram, maka dia merdeka."

Anak tersebut harus diberi kemerdekaan yang

ditanggungkan kepada ayahn5;a, dan tidak ada seorangpun dapat

memilikinya. Ketika pemberian kemerdekaan itu hukumnya wajib,

maka sudah tentu, bahwa sebagiannya adalah merdeka, dan ketika

sebagiannya merdeka, maka seluruhnya merdeka.

Ketika Rasulullah $ tdak pemah memisahkan ibu

Ibrahim r& dari diri beliau, dan beliau terus-menerus

menghalalkannya sesudah melahirkan tersebut, maka tidak

diragukan lagi, bahwa ibu hrahim ifu adalah wanita yang tetap

halal disetubuhi dan tindakan lainnya, Allah @ berfirman,

'ofifr

" Sesungguhn5n telah ada pada @in) Rasulullah itu suri

teladan yang baik bagim4 "(Qs. Al Ahzab [33]: 21).

ndak ragu lagi, bahwa pemberian kemerdekaan yang

disebutkan terkait ummul walad ifu tidak melarang kecuali

mengeluarkannya dari kepemilikannya tersebut. Ini adalah bukti

dalil yang umum diketahui serta tidak meragukan. -Segala puji bagi

Allah &.-

Hanya saja tidak mudah bagi para pengikut madzhab Abu

Hanifah untuk berdalil dengan hadits yang telah disebutkan.

Karena, di antara kaidah-kaidah ushul fikih mereka yang

rusak menegaskan: Bahwa orelng yang meriwayatkan sebuah

hadits, kemudian dia menentangnya, maka penentangan itu adalah

bukti yang menegaskan kecacatan hadits tersebut. Ibnu Abbas

'ial;*fi;;O'F
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adalah periwayat hadits tentang ibu Ibrahim &, dan dia

berpandapat boleh menjual ummahatul Aulad.

Jadi, dia benar-benar meninggalkan apa yang telah dia

riwaptkan. Berdasarkan kaidah ushul fikih mereka, tidak ada

safupun dalil yang menegaskan larangan menjualnya, karena Ali,
Ifrlnu AzZubair, hnu Abbas, dan lbnu Mas'ud sesudah Umar

memperbolehkan menjualnya. Semua pendapat yang menjadi

pegangan mereka dalam kasus ini, adalah suafu kebohongan yang

dibuat-buat.

Pendapat kami: Bahwa haram mengeluarkannya dari sang

pemilik dan beralih kepada selain pemiliknya, yang belakangan

diketahui, bahwa dia adalah seorang anak. Maka nash N Qur'an
dan Sunnah menerangkan, bahwa anak itu asal mula kejadiannSra

berupa setetas mani, kemudian menjadi segumpal darah, lalu

berubah menjadi segumpal dagrrg, kemudian fulang-belulang yang

dibalut otot daging, lalu ruh ditiupkan ke dalam jasadnya.

Nuthfah (air mani) istilah yang digunakan untuk

menunjukkan air mani. Maka, nuthfah itu bukanlah anak. ndak
ada perbedaan antara apakah nuthfah ifu masuk ke dalam rahim

atau keluamya nuthfah itu setelah masuk ke dalam rahim, dan atau

keluamya nuthfah juga demikian sampai empat puluh hari; yaitu

selama nuthfah itu berwujud nuthfah. Maka, ketika nuthfah itt
sudah keluar dari istilah nuthfah dan berubah menjadi segumpal

damh (Alaqahl, maka ketika terjadi perubahan bentuk itulah,

nuthfah itu adalah anak yang diciptakan.

Allah @ berfirman,

z6zt ,/, //t/) -z r-)
iJL?*: fe ir^b;r,
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" Kemudian dari squmpl danh, Kemudian dari segumpal

dagtng tnng Sempuma kejadian4n dan yang tidak sempurna,"
(Qs.Al HailZZl:51..

Yang tdak sempurna kejadiannya lGhair Al Mukhallaqah)

adalah nuthfah yang tidak berubah wujudnya dari un{ud nuthaf,

dan tidak dijadikan darinya seorang anak sesudah berubah menjadi

segumpal dagtng. Sedang jnng sempurna kejadiannya (Al
Mukhallqahl adalah yang berubah dari sebutan nuthfah itu sendiri

dan sifatr5n sampai Allah menciptakannya seperti apa yang

disebutkan dalam Al Qur'an. Maka nuthfahyang telah berubah itu
adalah anak yang diciptakan. Jadi, gugumya atau tetapnya di

dalam rahim itu (tetap disebut anak). -Hanya kepada Allah lah

kami memohon taufik.-

Pengambil alihan harta oleh pemiliknya, baik pada saat dia
sehat atau sakit, maka ini sesuai dengan firman Allah &,

J ir-tfiol" f I @ isrtt t7 dA ft i$t:

i1t 6 c;1, G-"jteffy

'Dan orznganzng Wng menjaga kecuali

terhadap istqi-isteri mqel<a abu budak yang merel<a miliki; Maka

SaungguhnJ,ta merel<a dalatn hal ini tiada tercela. Barangsiapa

menari tnng di balik ifu, mal<a mereka itulah oftng-oftng lnng
melarnpui babs." (Qs. ru Mu'minuun l23l:5-71

Ummul owlad ifu bukanlah seorang yang berstatus istui,

tanpa ada perbedaan pendapat. Maka dia secam otomatis adalah

{,ijtr?4&At
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hamba sahaya yang dimiliki hta. Sehingga kita boleh mengambil
apa yang kita miliki.

Apabila dikatakan: Bagaimana bisa posisi wanita yang
diberi kemerdekaan yang sudah merdeka termasuk harta yang kita
miliki? Kami katakan: Seperti apa yang telah Allah & dan
Rasulullah $ terangkan. Bukan seperti kemauan akal yang msak,

dan ahran yang berdasarkan pendapatrya yang menyimpang.

Kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali, pengetahuan
yang telah diajarkan Tuhan kami. Kalian mengatakan: Budak
mulraab itu bukanlah hamba sahaya mumi, sehingga boleh dijual
dan diminta memberi pelayanan, dan hamba sahaya perempuan
yang mukatabah tidak boleh disetubuhi, dan dia adalah hamba
sahaya dalam semua afuran png berhubungan dengannya, dan
bukan wanita merdeka. Sehingga dia boleh dicerai, dan wanita
merdeka dalam hal ini dilarang unhrk dijual dan disetubuhi.

Jadi, mana perbedaan antara dalil hukum yang kalian telah
simpulkan berdasarkan bertagai pendapat akal kalian, Ialu kalian
membolehkannya. Tetapi kefika kalian menemukan dalil hukum
milik Allah & dan Rasulullah $, kalian malah menolaknya dengan

keras. Bukanlah hal ini tiada lain kecuali tindakan gila yang
mendatangkan kerusakan di dunia dan akhirat?

Sedangkan mengenai anak hamba sahaya perempuan dari
selain pemiliknya;, maka stafusnlra sama seperti yang telah kami
sampaikan di awal pembahasan; lnitu sebagian dirinya itu dari
ib*yu, jadi stahrs hukumnp pun sama seperti ibunya.

Benar adanya berdasar{<an keterangan yang telah kami
sebutkan, bahwa fidak diharamkan menjualnya kecuali posisi
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unTnul q,nlad ifu sejak awal masa kehamilannya berada di bawah

kepemilikan orang yang tidak halal memiliki anaknya.

Demikian juga kalau dia hamil dari selain pemiliknya, tetapi

dia berstafus sebagai istrinya, yang sekaligus juga milik selain

suarninya, kemudian dia memilikinya sebelum anak itu berubah

menjadi makhluk hidup, maka hamba sahaya perempuan ihl

berstatr-rs urnmul umlad, sesuai dengan keterangan yang telah kami

sebutkan.

Jika suaminya tidak pemah memiliki hamba sahaya

perempuan yang jadi istrinya, kecuali sejak ruh ditiupkan ke dalam

jasad janin tersebut, maka anak itu statusnya tidak sama dengan

ibun5ra, karena sebagian dari hamba sahaya perempuan itu tidak

pemah merdeka, sehingga dia sama sekali tidak memiliki

kemerdekaan. Dan pemiliknya boleh menjual hamba sahaya

perempuan ifu.

Kalau dia menjualnya, sementara janin yang ada dalam

rahimnya masih berwujud nuthfah sesudah penjualannya

disepakati, maka jil<a nuthfah ifu keluar dari rahimnya, dan tetap

berwujud nuthfah sesudah keluar dari rahimnya, maka penjualan

hamba sahaya perempuan ihr adalah penjualan yang sah. Karena

nuthfah itu adalah nuthfah yang tidak sempuma kejadiannya.

Apabila nuthfah itu telah berubah menjadi segumpal

dagrng, maka jual beli tersebut adalah jual beli yang fasid serta

hanrs dibatalkan. Karena pada saat dia menjual hamba sahaya

perempuan itu; maka sebagian dari hamba sahaya perempuan itu

adalah segumpal dagrng yang sempuma kejadiannya di bawah

pengetahuan Allah &.
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Jadi, nuthfah ifu sejak ar,rnl masuk ke dalam rahim sampai

kehmr dari rahim adalah anak, maka hamba sahaya perempuan ifu
merryrandang stafus ummul walad. -Hanya kepada Allah lah kami
mernohon taufik.-

L678. Masalah: Kalau ada seorang yang merdeka

menikahi hamba sahaya perempuan kepunyaan orang lain,

kemudian dia meninggal dunia pada saat dia telah hamil, lalu dia

diberi kemerdekaan, kemudian janin ifu merdeka sebelum ruh
ditiupkan ke dalam jasadnya, maka dia tidak mevuarisi peninggalan

agnhnya, karena dia tidak berhak mendapatkan kemerdekaan ifu
kecuali sesudah kematian a5rahnya, dan pada saat kematian
aSnhnya, dia menyandang stahrs hamba sahaya yang dimiliki, yang

tidak merr,rarisi warisan dari siapapun.

Kalau ayah janin tersebut meninggal sesudah orang yang

mewarisinya melalui hubungan kerabat, atau wala' ifu merdeka,

maka dia dapat mewarisinSra jika memang dia lahir dalam kondisi
hidup, karena janin ifu pada saat kematian pewaris itu
men5nndang stafus orang merdeka.

Kalau seorang Nashmni meninggal dunia dan dia

meninggalkan isti dalam keadaan hamil, lalu istrinya itu memeluk
Islam sesudah kematiannya dan sebelum ruh ditiupkan ke dalam
janin 1nng dikandungnya, atau sesudah ruh ditiupkan ke dalam

ianin gang dikandungnya: Maka ianin itu adalah seorang muslim
lantaran keislaman ibunya, dan dia tidak mewarisi peninggalan

ayahnya. Karena, pada janin ifu fidak diberlakukan aturan Islam

lnng mengafur; apakah dia berhak mewarisi dan menjadi
pannrisnya, atau dia tidak berhak mer,varisi dan tidak pula menjadi
panarisnya, karena dua keyakinan agama yang berbeda.
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Kecuali, sesudah kematian ayahnya, lalu dia lahir ke dunia

dalam keadaan muslim, dan berbeda dengan keyakinan agama

a5nhnya, dan juga berteda afuran agama namun dia terus

berlanjut mengikuti agama ayahnya, maka tenfu dia meru.rarisi

aphnya.

Demikian juga, kalau seorang Nashrani meninggal dunia,

dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil; baik nfi itu benar-

benar telah ditiupkan ke dalam janin yang dikandungnya, atau mh

itu belum ditiupkan ke dalam janin yang dikandungnya. lalu
Nashrani yang lain memilikinya, kemudian dia menjadikannya

sebagai budak, lalu dia melahirkan di bawah kepemilikannya, maka

janin itu fidak dapat mevnrisi ayahnya, karena dia tidak terlahir ke

dunia kecuali dalam keadaan berstahrs hamba sahaya yang

dimiliki.

Janin tersebut berhak mendapatkan warisan itu hanya

karena stafusnya yang tetap merdeka, yang tetap memegangi

agama pararisnya sejak palaris ihr meninggal sampai dia terlahir

dalam keadaan hidup.

Demikian juga, kalau ada seseorang meninggalkan ummul

vnladkeprnyaannya dalam keadaan hamil, lalu dia berhak dimiliki

omng lain sesudah kematiannya, kemudian janin itu mendapat

kemerdekaan lantaran kemerdekaan ibunya, maka nasabnya

bertemu dengan pemiliknya, namun dia tidak mewarisi ayahnya,

karena a5nhnya meninggal dalam keaadaan merdeka, sementara

dia berstatus hamba sahagn yang dimiliki. Dan janin itu belum

berubah stafusnya sebagai paruaris atau yang mewarisi, yaitu

mendapat berupa stafus kemerdekaan, kecuali setelah kematian

a5ahnya.
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Jadi, kalau pa,r,rarisnya ifu meninggal dunia sesudah dia
merdeka, maka janin ihr dapat mewarisinya jika dia terlahir dalam
keadaan hidup, ini sesuai dengan keterangan yang telah kami
sebutkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Pembahasan Pemberian Kemerdekaan, dan Ummahaful Aulad
telah selesai. -Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

1679- Masalah: Hukum pemerdekaan seorang budak

dan wnmu walad terhadap budaknya adalah boleh dan hak otala'
untuk keduanya, ia senantiasa mengiringi keduanya. Warisan
pemerdekaan budak unhrk orang yang paling berhak terhadap

budak dari kalangan ahli ashabahtya yang merdeka atau unfuk
baitul mal kaum muslimin.

Apabila seorang budak memerdekakan budaknya, Ialu jika

budak yang dimerdekakan itu meninggal, maka warisannya unfuk
budak yang memerdekakannya atau orang yang memerdekakan

dirinya (maularrya) atau ahli ashbah keduanya. Karena kami telah

menjelaskan tentang legalnya hak milik bagi seorang budak sebab

dia berstatus sebagai pemilik. Jadi, dia dianjurkan untuk
melakukan berbagai macarn kebajikan, seperti sedekah,

memerdekakan budak dan amalan kebajikan lainnya.

Rasullulah $ bersaMa,

.'6b11 e.),lSt
" Hak ormla' milik omng tnng memerdekakan."
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Dan Rasulullah # menjelaskan bahwa seorang budak tidak

bisa meunrisi berdasarkan apa yang akan kami sebutkan dalam

pembahasan warisan dan pembahasan budak mukatab setelah

pembahasan ini. Tetapi hak qrala 'ifu milik orang yang merdeka

dari kalangan ashabahrya, bukan milik majikan seorang budak.

Karena seorang budak tidak memiliki hak wala 'terhadap budak

lainnya dan tidak pula terhadap seorang pun. Namun apabila dia

merdeka, maka warisan boleh diberikan kepadanya atau orang

yang mendapatkan warisan karenanya.

1680. Masalah: Barangsiapa yang menggauli budak

perempuarmya yang hamil karena orang lain, maka janinnya

berstafus merdeka, baik dia mengeluarkan mani di dalamnya atau

tdak.

Karena apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu

Daud Ath-Thayalisi: Syr'bah menceritakan kepada karni, dari

Yazid bin Himyar, dia berkata: Alnr mendengar AMunahman bin

Jubair bin Nufair menceritakan dari ayahnya dari Abu Ad-Darda'
bahwa Rasulullah #i datang menemui seorang wanita hamil,

Rasulullah $ bersaMa,

.il /fij,H Y

Aiil"ulr U:; ua *WV J1)
ztz lll ,l ,.ol- oi , tt. tr! o..
_*S *S_fl ,-r+ ,9f €. as, JFJI

e{kr htA'ry)
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"Bisa jadi pemilik budak perempuan ini menggaulinya.

Sungguh aku ingin melaknabya dengan laknat yang mengiringing
masuk dalam kubur. Bagaimana mungkin dia mewaiskannya
(anak budak perempuan itu), sementara dia tidak halal baginya dan

mungkin dia menjadikannya sebagai budak, sementan
dia tidak halal baginya?'

Hadits ini shahih. tak seorang pun boleh menyelisihinya.

Apabila dia (majikan budak perempuan itu) tidak boleh menjadikan

anaknya sebagai budak, berarti dia berstatus merdeka tanpa
diragukan lagi, dan dia tidak pantas menjadi seorang budak.

Dengan inilah para ulama salaf berpendapat.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu
Wahb: Abu Al Aswad Al Mu'afiri mengabarkan kepadaku, dari
Yahya bin Jubair Al Mu'afiri, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash,
dia berkata, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari
Akhir, janganlah mengalirkan air maninya kepada anak orang lain

bnng masih berada dalam kandungan budak perempuan). Namun
jika dia melakukan hal itu dan air maninya lebih dominan,

hendaklah dia memerdekakan anak itu dan mewasiatkan hartanya

kepadanya."

Melalui jalur periwayatan ini sampai kepada Ibnu Wahb,
dari Ghauts bin Sulaiman Al Hadhrami, dari Muhammad bin Sa'id
Ad-Dimasqi, Sulaiman bin Habib AI Muharibi mengabarkan

kepadaku tentang budak perempuan hamil yang dihasilkan dari
hubungan dengan majikannya, dia berkata, "Majikannya harus

memerdekakan kandungan itu." Ibnu Wahb berkata: Al-Laits bin
Sa'id berkata, "Sesungguhnya aku juga berpendapat demikian."

Ini adalah pendapat Makhul, Al Auza'i, Abu Ubaid, Abu
Sulaiman, ulama fikih Azh-Zhahiri dan sebagian ulama fikih Asy-
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Syafi'i. Sulaiman bin Habib adalah qadhinya Umar bin AMul &iz
di Synm. Sedangkan Ghauts bin Sulaiman adalah qadhi Mesir,

-dan ini termasuk pendapat Snng ditinggalkan oleh ulama fikih

Maliki, Hanafi dan mayoritas ulama fikih Asy-Syafi'i-, disamping

itu dia adalah sahabat Rasulullah & yutg tidak diketahui ada

seorang sahabat pun menyelisihinya.

1681. Masalah: Barangsiapa yang mencampur harta

(budak)nfn dengan utang, maka jika dia tidak memerlukan

budaknp lagi, dia boleh memerdekakannya. Namun jika tidak

demikian, maka tdak boleh.

Malik berpendapat, "Hukum pemerdekaan orang yang

mencampur hartan5n dengan utang tidak boleh." Sedangkan Abu

Hanifah dan AsySyafi'i berpendapat seperti pendapat kami,

hanya saja keduanya membolehkan pemerdekaannya dalam setiap

keadaan.

Dahlke-shahihan pendapat kami adalah bahwa orang yang

tidak memiliki apa-apa lalu dia meminjam harta, maka dia boleh

memakan dari pinjaman ifu tanpa ada perbedaan pendapat, dia

boleh menikah dan membeli budak perempuan yang akan digauli

dengan menggunakan pinjaman itu, serta mensedekahkan sisanya

yang sudah tidak dibufuhkannya lagi, dan memerdekakan budak

termasuk bagian dari amal kebajikan. Sungguh Allah & akat

memberikan rezels kepada para hamba-Nya, jika mereka miskin,

maka Allah akan menjadikannSn berkecukupan dari anugerah-Nya.

Hal ini berbeda dengan wasiat untuk memerdekakan budak

dari orang lrang mencampur harta dan utangnya. Karena orang

Snng strdah meninggal tidak ada cara untuk mendapatkan re-zel<t

t rss I - At Muhalla



Allah & y*g tidak Dia bedkan semasa hidupnya. Dan sungguh
Rasulullah # iuga benrtang.

L682- Masalah: Mudabbar adalah budak lakiJaki yang
kemerdekaannyra telah dir,rasiatkan, demikian juga dengan budak
mudabbar perempuan. Penjualan dan hibah yang dilakukan
keduan5n adalah halal. Kami telah menyebutkannya dalam
pembahasan jual beli, sehingga tidak perlu mengulanginya lagi.
ndak ada hujjah bagi orang gnng melarang hal itu kacuali hadits
maudhu', kami telah menjelaskan illaturya dalam pembahasan jual
beli.

1683. Masalah: Setiap budak perempuan yang hamil
karena majikannya, lalu dia keguguran atau melahirkan, maka
haram menjualnya, menghibahkannya, mensedekahkannya dan
meminjamkannya. Majikannya boleh menggaulinya dan menjadi-
kannya sebagai pelapn semasa hidupnya. Apabila dia (sang

majikan) meninggal, maka budak perempuan itu merdeka yang
diambil dari harta pokoknlp dan semua hartanya menjadi miliknya
sendiri apabila dia sudah merdeka. Sementara majikannya boleh
mengambil harta budak perempuan ihr semasa hidupnya.

Namun apabila dia hamil karena orang lain sebab zina atau
diperkosa atau nikah jahil, maka stafus anaknya seperti dirinya,
apabila dia merdeka maka anaknSra juga ikut merdeka.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini:

Diriurayatkan kepada kami dari jalur Sa'd bin Manshur: Abu
Awanah mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Asy
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SSra'bi, dari Ubaidah As-Salmani, dia berkata: Ali berpidato di

hadapan orang:orang, lalu dia berkata, "umar bin Khaththab

bermuslpu/arah denganku tentang budak ummul walad, lalu aku

dan Umar berpendapat untuk memerdekakannya. Umar

memufuskan demikian semasa hidupnya, Utsman juga

memuhrskan demikian sernasa hidupnya. Ketika aku menjadi

khalifah, aku berpendapat untuk menjadikannya tetap sebagai

budak." Ubaidah berkata, "Pendapat Umar dan Ali bersama

jamaah lebih aku sukai daripada pendapat Ali secara individu."

Jika ia lebih disukai oleh Ubaidah, belum tentu ia lebih

disukai oleh Ali bin Abi Thalib, karena diantara keduanya terdapat

pemisah yang rynta. l-antas mana orang-orang yang berhujjah

dengan pendapat seomng sahabat yang masyhur lagi terkenal dan

bahwa ia adalah ijma? Apakah ia lebih masyhur dan terkenal

daripada hukum Umar pada sisa kekhilafahannya dan hukum

Utsman pada s€mua kekhilafahannya terkait masalah yang

tersebar lagi umurn, jelas lagi tampak. Sementara Ali sesuai

dengan hulum Umar dan Utsman atas hal tersebut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Sufuan Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari

Zaid bin Wahb, dia berkata, "(Jmar menjual beberapa budak

ummul uralad, kamudian dia mengembalikan mereka, sehingga dia

mengembalikan para budak Tustar yang hamil."

Maka tidak ada jalan unhfi menyebarkan hukum yang lebih

barynk daripada ini seperti hukum yang jelas dan

beberapa riwayat musnad yang tersiar ini. Kemudian Ali tidak

berpendapat bahwa itu adalah iima, justru dia menyelisihinya.

Seandainya ia adalah ijma' maka terhadap beberapa dasar orang-

orcmg bodoh ini Ali menyelisihinya.
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Hal ini sangat mengejutkan, karena orang yang menyelisihi
ijma' -sementara dia tahu bahwa ia ijma'- adalah kafir. Kemudian
mereka tidak menyrkai ldaim ima' terhadap pendapat yang tidak
shahih dari Umar, seperti klaim bahwa Umar memutuskan 80 kali
cambukan terkait kasus khamer. Padahal penyelisihan Umar dan
orang setelahnya lebih masyhur daripada matahari.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair
mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah
berkata, "Kami (para sahabat) menjual beberapa budak ummul
walad, sementara Rasulullah $ hidup di tengah-tengah kami.

Menurut kami halihr tidak masalah."

hnu Juraij berkata: Abdurrahman bin Al Walid
mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Ishaq As-Sa'bi mengabarkan
kepadanya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menjual beberapa
budak ummul walad pada saat kepemimpinannya dan Umar pada
setengah masa kepemimpinannya... lalu dia menyebutkan
kelanjutan hadits ini.

hnu Juraij berkata: Atha' mengabarkan kepadaku, bahwa
telah sampai kepadanya bahwa Ali bin Abi Thalib menulis surat
dalam masa kepemimpinannya, "sesungguhnya aku meninggalkan
L9 tawanan wanita. Lantas siapapun diantara mereka yang
mempunyai anak, maka dia ditaksir dalam bagian anaknya dengan
warisannya dariku. Dan siapapun diantara mereka yang tidak
mempunyai anak, maka dia merdeka." Lalu aku bertanya kepada
Muhammad bin Ali bin AI Husain bin Ali, "Apakah itu terjadi pada
masa Ali?" Dia menjawab, "lya."

Dari jalur Al Khusyani, Muhammad bin Abdussalam:

Muhammad bin Basysyar Bundar mengabarkan kepada kami,
Muhammad bin Ja'far Ghundar mengabarkan kepada kami,
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Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Al Hakim bin Utaibah,

dari Zaid bin Wahb, dia berkata: Aku pergi menemui kepada Umar

bin l(haththab unhrk menanyakan tentang ummu walad. Umar

menjawab, "(Ummu walad itu) adalah hartamu. Jika kamu mau,

kamu boleh menjualnyn, dan jika kamu mau, kamu boleh

menghibahkann5n."

Kemr.ldian aku perg menemui hnu Mas'ud, temyata dia

tengah bersama dua orang, lalu bertanya kepada hnu
Mas'ud. [-alu dia bertanya kepada salah satu dari keduanya, "Siapa

yang membacakan (riwalnt ini) kepadamu?" Dia menjawab, "Abu

Amrah dan Abu Hakim Al Muzani membacakannya kepadaku."

Yang safunya lagi menjawab, "[Jmar bin Khaththab yang

membacakannya kepadaku." Lantas hnu Mas'ud pun menangis,

kemudian berkata, "Apakah dia membacakannya kepada kalian

berdua? Apakah Umar membacakan kepada kalian? Sungguh dia

adalah benteng yang sangat kokoh, orang-orang masuk di

dalamnya dan mereka Udak akan keluar darinya. Namun ketika

Umar tertirnuh, maka benteng ihr hancur, lalu orang-orang pun

keluar dari Islam." T-aid berkata, "Kemudian aku bertanya kepada

hnu Mas'ud tentang unmu wala&" Dia menjawab, "Kamu

memerdekakannya karena baEan anaknya. "

Riwayat musnad ini sangat shahih, dan setelah

meninggalnya Umar sebagaimana yang Anda lihat. lantas dimana

orang yang mengklaim ijma'dalam pendapat yang lebih sedikit

dari ini? dalam pendapat yang tidak ada kebaikan di dalamnya dari

riwa5at 1nng tidak shahih.

Dan dari jalur AMurrazzaq, dari hnu Juraij: Atha' bin Abi

Rabah mengabarkan kepada kami, bahwa hnu Az-Zuban

mentaksir harga Ummu Hai budak ummul waladaya Muhammad
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bin Shuhaib, Vmg mana anakn5n bemama Khalid. lalu hnu Az-

Zubair mentaksimya di dalam harta anaknya, kemudian dia

menjadikannya termasuk baEan harta itu.

Atha' berkata: Ibnu Abbas berkata, "Janganlah kamu

memerdekakan ummul walad sehingga majikannya mengucapkan

untuk memerdekakannya." Ini adalah pendapat Zaid bin Tsabit.

Dan dengan ini, Abu Sulaiman, Abu Bakar dan sebagian ulama

fikih Azh-Zhahiri.

Diriwayatkan juga dari Umar riwayat yang lain,

diriwayatkannya kepada kami dari jalur hnu Sirin dari Abu Al
Ajfa' Haram bin Nusaib dan Malik bin Amir Al Hamdani,

keduanya dari Umar bin Khaththab tentang masalah ummul ualad,

dia berkata, "Jika dia bisa menjaga diri dan Islam, maka

merdekakanlah dia. Namun jika dia kafir dan jahat, maka
jadikanlah dia budak."

Hal ini juga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa

dia menjual ummul waladyang murtad. Sementara Abu Al Hasan

bin Al Mughallis dan sebagian ulama fikih Azh-Zhahiri lebih

memilih unfuk tidak berkomentar dalam masalah ini.

Diriwayatkan tentang batalnya penjualan ummul walad dan

AsySya'bi, Atha', Mujahid, Al Hasan bin Hai, Ibnu Sy.rbmmah,

AsySyafi'i, Abu Ubaid, Ahmad, Ishaq, Abu Abdullah bin Sallar

dan sekelompok dari ulama fikih Asy-S5nfi'i.

Hadits Jabir tidak ada hujjah di dalamnya, walaupun
sanadnya paling shahih. Karena di dalamnSn Rasulullah # tidak

mengetahuinyn. Ada juga Snng berpendapat bahwa perkataan Abu
Sa'id Al Khudri adalah riwayat musnad, dia berkata, "Kami

mengeluarkan zakat fituah -dan Rasulullah $ masih hidup satu

l-
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srla'makanan, satu sia'gandum, safu srla'kurma kering, safu

sha'aqithdan safu srSa'kismis-" Dan perkataan hnu Umar, "Kami
berkata -sementara Rasulullah $ masih hidup- tentang Abu
Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami
meninggalkan tanpa lebih mengutamakan." Dia berpendapat
bahvra perkataan ini adalah hujjah, maka hendaklah dia juga

berpendapat bahwa perkataan Jabir juga hujjah. Jika tidak, berarti
dia main-main.

Sedangkan selain Rasulullah S, maka tidak ada hujjah
pada diri seorang pun selain Rasulllah S.

lalu kami mengkaji kembali, benarkah dalam hal itu
Rasulullah $ melarangnya, sehingga kami bisa berhujjah

dengannya. Namun jika tidak, maka ia tidak bisa dijadikan hujjah.

[-alu kami mendapati apa yang diriwayatkan kepada kami, dari
jalur Qasim bin Ashbagh, Mush'ab bin Muhammad mengabarkan

kepada kami, Ubaidullah bin Amr -dia adalah Ar-Raqqi-
mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim AI Jazari, dari
Ikrimah, dari lbnu Abbas, dia berkata: Ketika Mariyah melahirkan
hrahim, Rasulullah S bersabda, "Anaknya memerdekakannya."

Sanad khabar ini sangat JaWd, semua periwayatnya tsiqah.

Kemudian kami mendengar Allah S berfirman,

"Saungguhnjm Kami telah menciptakan manusia dad
setetes mani yang berampur tmng Kami hendak mengujinSn
(dengan perinkh dan lanngan)." (Qs.AIInsaan 17611 2)

Dan Rasulullah $ mengabarkan sebagaimana khabar yang

diriwaSratkan kepada kami pada masalah keenam yang terdapat

,ii #'$f' qi*{itiLuy
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diaunl pembahasan memerdekakan budak dari kumpulan hrlisan
kami ini, bahwa Allah @ menciptakan manusia dari sperma ayah

dan ibunya, sehingga benar bahwa dia adalah sebagian dari ibunya

dan sebagian dari ayahnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Aiman: Abdullah
bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Abu Sa'id -
yaihr Abdunahman bin Abdullah bin Ubaid- maula Bani Hasyim

mengabarkan kepada kami, Hammam bin Yahya mengabarkan

kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al Malih dari ayahnya, yaitu

Abu Usamah bin Umair, dia berkata: Ada seorang lelaki dari
Hudzail lrang memerdekakan bagiannya dari seorang budak. [-alu
Nabi $ bersabda,

"Dia merdet<a Allah tidak mempunyai sekufu."

Apabila seorang anak adalah sebagian dari ayahnya dan
sebagian dari ibunya, serta diriwayatkan secara shahih dari Nabi $
7 t43 yj; g: 15 Slli 's1, " Barangsiapa yang memiliki sanak fatnifu

lagi mahram, maka dia merdeka.' Maka wajib memerdekakannya

bardasarkan ayahnya dan tak seorang pun yang bisa memiliknya
sebagai budak. Apabila hal itu wajib, maka wajib pula sebagiannya

merdeka. Karena jika sebagiannya merdeka, maka semuanya

adalah merdeka.

Apabila Nabi 6$ tidak memisahkan Ummu Ibrahim dari diri
beliau dan senantiasa membolehkannya setelah melahirkan, maka
jelas bahwa dia tetap boleh untuk digauli dan dimiliki. Allah &
berfirman,

.A;;r, i;"5 fi?';;

L
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"Sesunggwhn5m tehh ada pada (diri) Rasulullah itu suri
teladan 5nng baik bagimu." (Qs.Al Ahzaab [33]: 21)

Dan diriuaptkan secara shahih bahwa kemerdekaan
tersebut atas unmul unlad, Rasulullah S tidak melarangnya,

kecuali karena mengeluarkannya dari kepemilikan saja. Ini adalah

dalil pasti lagi memutuskan.

Hanya saja riuraSnt ini Udak pantas dijadikan hujjah

oleh ulama fikih Hanafi, karena diantara ushul mereka yang

fasid adalah bahwa otang yang meriwayatkan sebuah khabar

lalu dia menyelisihinya, maka hal ini mengindikasikan bahwa

khabar itu gugur. Ibnu Abbas adalah periwayat khabar Ummu
hrahim @, sementara dia berpendapat bolehnya menjual ummul
qtalad-

Dia telah meninggalkan apa yang dia riwayatkan, dan apa

yang tsabit atas ushul mereka yang fasid adalah dalil atas larangan

unfuk menjual unmul unld. Karena Ali, Ibnu Az-Zubair, Ibnu
Abbas, Ibnu Mas'ud -setelah ketiadaan Umar- membolehkan

unfuk menjualnSra. SeUap apa lang mereka klaim dalam masalah

ini hanyalah kebohongan lpng mereka buat-buat.

Sedangkan pendapat kami, bahwa budak ummul umlad

tidak boleh dikeluarkan dari kepemilikannya kepada kepemilikan

orcmg lain dari apa lnng diketahui bahwa dia adalah seorang anak.

Karena nash N Qtrr'an dan Sunnah menjelaskan bahwa awal

mula penciptaannya benrya nuthfah (sperma), kemudian menjadi

segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian

'ii;l;Ai'{;;O'F
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menjadi trl*g yang berbalut daging, kemudian ruh ditiupkan ke

dalamnya.

Nuthfah adalah narna cairan dan ia bukanlah seorang anak,

bal< nuthfah itu masuk ke dalam rahim dan keluamya karena hal

ifu, atau keluamya demikian sampai empat puluh hari, selama ia

masih berupa nuthfah. Apabila ia keluar berupa nuthfah sampai ia

menjadi segumpal darah, maka saat itu ia adalah anak png
semptlna.

Allah @ berfirman,

,i$#;#i-il*
"Kemudian dai segumpal daqtng yang sempuna

dan 5nng fidak sempurna." (Qs. Al Hajj l22l:5\

Maksud "Kejadiannya Sang tidak sempuma" adalah nuthfah
yang tidak berubah, dan tidak tercipta seorang anak darinya.

Sedangkan "Kejadiannya yang sempuma" adalah perubahan dari
nama nuthfah sampai Allah $ menciptakannya menjadi segumpal

darah sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an. Jadi, saat ifu
ia adalah ciptaan yang sempuma atau seorang anak. Ini adalah

rasri yang jelas.

Sedangkan penarikan harta seorang budak ummul walad -
baik majikannya sehat atau sakit-, maka karena adanya ftrman
Allah &t,
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sir;rt?41',t,
"Dan orang-orang gng menjaga kecuali

terhdap istei-istei mereka atau budak yang mereka miliki; Maka

Saunggahng mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa

mqtari tnng di baik ifu, maka mereka irulah orang-orang yang

batas." (Qs. Al Mu'minuurn l23l:5-7)

Sementara urnmu walad bukanlah seorang isteri tanpa

adany"a perselisihan pendapat, dia adalah seorang yang kita miliki,

sehingga kita boleh mengambil apa yang dimiliki oleh budak kita.

Jika dikatakan, "Bagaimana bisa budak yang kita miliki
menjadi merdeka?" Maka kami katakan, sebagaimana Allah & dan

Rasulullah $ menjelaskan hal ihr, bukan sebagaimana yang

diinginkan oleh akal yang rusak dan syariat berdasarkan beberapa

perrdapatr5n yang palsu. Dan kami tidak mengetahui kecuali apa

5nng Rabb @ ajarkan kepada kami.

Kalian mengatakan bahwa budak mukatab bukan seorang

budak, sehingga dia bisa dibeli dan dijadikan pelayan. Budak

mulaab wanita tidak boleh digauli. Seorang budak dalam semua

hukumnlp. Bukan wanita merdeka, sehingga dia diceraikan, dan

uranita merdeka karena dilarang unfuk menjualnya dan

merrggaulinya.

Lantas apa bedanya antara apa yang kalian katakan

berdasarkan pendapat kalian lalu kalian melanggamya sendiri?
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lalu apabila kalian mendapatinya sebagai keputusan Allah & dun

Rasulullah $, maka kalian mengingkarinya. Bukankah ini adalah

kegilaan dan kerusakan, baik cepat ataupun lambat?

Anak budak ummul utalad yang dihasilkan dari selain

majikannya, maka dia sebagaimana yang kami katakan di awal,

dan hukum anaknya seperti dirinya. Benar apa yang kami

sebutkan bahwa urrunul walad tidak haram dijual, kecuali dia
pertama kali hamil dalam kepemilikan seseorang yang tidak boleh

memiliki anaknya. Demikian juga jika dia hamil karena sementara

dia berstafus sebagai seomng isteri namun dia milik orang lain,

kemudian dia memilikin5n sebelum anak itu lahir. Maka dia adalah

ummul waladsebagaimana yang telah kami sebutkan.

Namun apabila dia tidak memilikinya setelah anak yang

dikandungnya telah ditiupkan ruh dalam dirinya, maka dia menjadi
selainnya. Sehingga sebagiann5n merdeka, lalu dia tidak merdeka
secara keseluruhan, dan dia boleh menjualnya. Apabila dia
menjualnya, sementara anak 5nng dikandungnya masih benrpa
nuthfah, karena jika anak ifu keluar darinya, ia hanya berupa

nuthfah, maka penjualannya sah. Karena anak yang dikandungn5n

hanya berupa nuthfahbelum berbentuk.

Namun apabila anak png dikandungnya sudah berupa
segumpal darah, maka penjualannln fasidlag tertolak. Karena dia
menjualkannya, sementara sebagian dirinyra telah merdeka dalam
ilmu Allah &. Jadi, dia dari aural masukn3;a dan keluamya sebagai

seotang anak, maka dia adalah unmul walad.

1684. Masalah: Apabila seorang laki-laki merdeka
menikah dengan seorang budak wanita milik orang lain, kemudian
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dia meninggal saat budak wanita ifu hamil, kemudian dia merdeka,

lalu janinnya juga ikut merdeka, sebelum ditiupkannya ruh dalam

dirinyra, maka dia tidak mewarisi ayahnya. Karena dia tidak berhak
merdeka, kecuali ayahnya meninggal. Sementara ketika ayahnya

meninggal, dia masih berstatus budak yang tidak bisa mewarisi.

Seandainya ayahnya itu meninggal setelah orang yang

rnanrarisinya merdeka sebab hubungan nasab atau wala ', maka
janin ifu mewarisinya, jika dia keluar dalam keadaan hidup. Karena
ketika orang yang diwarisi meninggal, dirinya sudah merdeka.

Apabila seorang lelaki Nashrani meninggal dan dia

meninggalkan isterinya dalam keadaan hamil, lalu dia memeluk
Islam sepeninggalnya, sebelum janin yang dikandungnya ditiupkan
nrh, maka janin itu berstahrs muslim sebab keislaman ibunya, dan

dia tidak mewarisi ayahnya. Karena dia tidak menjadi seorang

muslim yang bisa mewarisi dan diwarisi karena dua agama yang

berteda kecuali setelah ayahnya meninggal, sehingga janin ifu
keluar ke dunia dalam keadaan muslim bukan seperti agama

alnhnya dan bukan agama yang seandainya dia berada di atasnya,

maka dia mewarisinya.

Demikian juga, seandainya seorang lelaki Nashrani

meninggal, dan dia meninggalkan isterinya dalam keadaan hamil

lrang mana janinnya telah ditiupkan ruh dalam dirinya atau belum
meniupkan ruh, lalu budak wanita itu dimiliki oleh orang Nashrani

lainnya, lantas dia lahir dalam kepemilikannya, maka anak itu tidak
meunrisi ayahnya. Karena dia keluar ke dunia dalam keadaan

sebagai budak yang tidak bisa mer,r.rarisi. Anak itu bisa mewarisi

apabila dia merdeka lagi beragama seperti agama orang yang

diunrisinya, mulai dari orang yang diwarisi meninggal sampai dia
lahir dalam keadaan hidup.
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Demikian juga jika seseorang meninggalkan ummu walad
dalam keadaan hamil, kemudian dia merdeka setelah

meninggalnya, maka janirurya juga merdeka sebab kemerdekaan

dirinya. Nasabnya bisa bertemu, namun dia tidak mewarisi
ayahnya. Karena ayahnya meninggal dalam keadaan merdeka,
sementara janin itu masih berstatus budak, tidak berpindah pada
status yang bisa mewarisi dan mewarisi dari wanita merdeka
kecuali setelah ayahnya meninggal. Seandainya orang diwarisinya
meninggal setelah dia merdeka, maka dia bisa mewarisinya, jika
dia lahir dalam keadaan hidup.

Pembahasan pemerdekaan budak dan ummul walad ini
telah sempuma. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta.
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KITAB KITABAH

1685- Masalah: Barangsiapa memiliki budak muslim
atau muslimah lalu dia mengajak mengadakan akad kiabah
(perjanjian merdeka dengan mencicil kemerdekaannya), maka
diwajibkan atas majikan unhrk memenuhi itu, dan sultan
(pemerintah) berhak memaksanla melakukan itu bila diketahui
bahwa budak laki-laki atau budak perempuan itu mampu
memenuhinlra, yang fidak dikhawatirkan ketidakadilannya

terhadap majikan dalam hal ifu, tapi termasuk yang layak
dilakukan kiabah atasnlra. Sama sekali tidak dibolehkan
mengadakan akad kiAbah atas budak yang kafir.

Dalilnya adalah Firman Alluh &,

3L 
-ilQ'g ;Kr E ;-{Ji6fi, r-rs

ir;e$i;it)Cdi3t;W4_e
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Dan budak-budak tnng kamu miliki yang menginginkan
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika
kamu mengebhui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah

kepda mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-N5m

kepdamu. (Qs. An-Nuur [24]: 33).

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian ';rit
(kebaikan) disini:

Segolongan berkata, "Maksudnya adalah harta."
Segolongan lainnya berkata, "Maksudnya adalah agama." Maka

kami pun memperhatikan ihr, lalu kami dapati pokok perkataan
bahasa Arab yang dengannya AI Qur'an diturunkan, Allah &A

berfirman,

@#freq,
" Dengan bahasa Anb Snng jelas." (Qs. Asy-Syu'arca' 126l:

1e5)

Seandainya Allah & memaksudkan harta niscaya Dia

mengatakan, l:* g{ '# b1 "Jiku kamu mengetahui mereka

memiliki kebaikan", atau l:*'iJ-? "mereka mempunyai

kebaikan", ataull} lriii "u6u kebaikan bersama mereka." Karena

dengan kata-kata ini, harta disandangkan kepada pemiliknya

dalam ungkapan bahasa fuab, dan sama sekali tidak pemah

dikatakan, .1r; roXi ui "Ada harta pada si fulan."

Jadi ketika Allah S berfirm *r,-ti1 ff.$ ay ",tiku kamu

mengetahui ada kebaikan pada mereka." (Qs. An-Nuur [24]: 331
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maka kami tahu bahura Allah €i tdak memaksudkan "harta".

Maka benarlah bahwa gang dimaksud adalah agarna, dan tidak ada

kebaikan pada agamanya ormg kafir. Seuap muslim di muka bumi
ini telah kami ketahui bahtm ada kebaikan padanya dengan

ucapannla, ,br jr-:,i 3-3,i.hr lt ol1 : "ria* ada sesembahan

yang haq *i* Allah, Muhammad utusan Allah', dan bahwa tidak

ada yang haq selain Islam. Ini lebih besar daripada kebaikan ifu,
dan setiap kebaikan setelah ini mengikuti ini.

Pendapat ini dari Ali r&, bahwa seorang

budak muslim bertanya , "Bolehkah aku mengadakan

akad kibbah sedangkan aku Udak memiliki harta?" Ali berkata

kepadanya, 'Ya." Maka benarlah, bahwa |4, tersebut

menunrhrya bukanlah harta.

Dari jalur AMurmzzaq, dari Hisyam bin Hassan, dari
Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani mengenai firman

Allah &, b;** itti,tj;K "Hendaktah kamu buat

perjanjian dengan mael<a, jil<a kamu mengetahui ada kebaikan
pada mereka." (Qs. An-Nuur 124]x 33) Dia berkata, "Bila mereka

mendirikan shalat."

Dari jalur Sut/an -lnifu Ats-Tsauri-, dari Yunus, dari Al

Hasan, mengenai ayat, fiA-#;.ry""tiku karnu mengetahui

ada kebail<an pda mqel<a." Dia berkata, "Agama dan amanat."

Dan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yunus, dari Al
Hasan, mengenai agrat ini, dia berkata, "Maksudnya adalah Islam

dan pemenuhan janji."
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Dirivrnyatkan dari hnu Abbas, bahwa maksudnya adalah

harta. Dan ini juga merupakan pendapat Atha', Thawus, Mujahid,
dan Abu Ra/rn.

Segolongan berkata, "Kedua perihal ifu -yaifu pendapat

Sa'id bin Abu Al Hasan, saudaranya AI Hasan Al Bashri- adalah

pendapat Asy-Syafi'i, hanya saja kurang dalam masalah-

masalahnya." Pendapat ulama fikih Hanafi dan ulama madzhab
Maliki, menunrt mereka, syarat Allah & di sini dikesampingkan,

tidak ada maknanya. Maka Maha Suci Dzat yang telah menjadikan

syarat-Nya ditiadakan oleh mereka. Sedangkan syarat-syarat

mereka yang rusak, menumt mereka adalah berlaku.

Demikian ifu, karena mereka membolehkan akad kitabah
budak kafir yang tidak memiliki harta, padahal tidak diragukan lagi

bahwa ini keluar dari ayat tersebut. Karena sama sekali tidak ada

kebaikan padanya. Dan keluar dari pendapat setiap ulama
terdahulu. Ini termasuk apa yang di dalamnya mereka

membedakan orang yang diketahui memiliki pendapat dari
kalangan para sahabat ,&. Diantara kejanggalan dunia adalah

argumen sebagian mereka dengan mengatakan, kami qiyaskan

orang yang tidak ada kebaikan padanSn dengan orang yang ada

kebaikan padanya.

Ali berkata: Pemahkah terdengar yang lebih pandir
daripada qiyas ini? Sebenamya mereka mengatakan dengan qiyas

hanya pada apa yang menyerupai hal yang drqiyaskan kepadanSra,

bukan pada apa yang tidak menyerupainya. Mengapa mereka
tidak mengqiyaskan orang yang cukup pertelanjaannya kepada
orang yang tidak cukup mampu? Mengapa pula mereka tidak
mengqiyaskan dengannya, hollan-he\ /an selain hewan temak
kepada hewan temak dalam masalah zakat? Mengapa pula
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mereka tidak mengqilnskan selain pencuri kepada pencuri, dan

selain pembunuh kepada pembunuh? Ini sungguh kedunguan yang

tiada bandingnya.

Sebagian mereka berkata, "Di dalam ayat ini tidak

disebutkan kecuali budak yang ada kebaikan padanya, dan tersisa

hukum tentang budak 5nng tidak ada kebaikan padanya. Maka

kami membolehkan mengadakan akad kitabah dengannya

berdasarkan khabar-khabar yang menyebutkan tentang kiAbah

secara global?"

Maka kami katakan kepada mereka: Kalau begitu, silakan

kalian membolehkan -berdasarkan dalil seperti ini-, memakan

setiap yang diperselisihkan, yaitu berdasarkan firman Allah &,

V.rxgilL
"Makan dan minumlah." (Qs. Al Baqarah l2l:60l,.

Padahal ini batil berdasarkan sabda beliau S,

"&tiap qnrat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah adalah

batiL

Konselapensinln kalian juga membolehkan kibbah budak

yang $la dan yang masih kecil berdasarkan keumuman hadits-

hadits tersebut.

L-ain dari itu, Udak ada yang menjadi budak mukatab kecuali

lnng dibolehkan Allah & urtuk mengadakan mukatabah

dengann5ra atau lrang Allah perintahkan. Tidak ada a/sar dari

Nabi $ mengenai budak-budak mukata6 kecuali di dalamnya ada

lt

,y
"Vr|. 

,+ lt,+q ,f d y"-3
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penjelasan bahwa itu adalah budak yang muslim. Allah & telah

memerintahkan akad mukatabah, sedangkan setiap yang Allah
perintahkan adalah wajib, tidak seorang pun boleh mengatakan
kepadanya, "Allah S berfirman, 'l-akukan perihal anu'." Lalu dia
berkata, "Aku tidak akan melakukan kecuali Allah $ mengatakan

kepadanya, 'Bila engkau mau maka silakan engkau lakukan, dan
bila tidak maka tidak perlu'."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Isma'il bin Ishaq: Ali
bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ghundar mengabarkan

kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami,

dari Qatadah, dari Anas bin Malik bahwa Sirin memintanya

mengadakan akad mukatabah- Namun dia menolaknya, maka
Umar bin Khaththab berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau

hanrs mengadakan akad mukatabah dengannya." Umar pun
memukulnya dengan cambuk. Sehingga dia pun mengadakan akad

mukatabah dengannya.

Diriwayatkan dengan sanad ini juga hingga Ali bin
Atrdullah: Rauh bin Ubadah mengabarkan kepada kami, hnu
Jurarj mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku katakan

kepada Atha', "Apakah wajib atasku bila aku mengetahuinya

memiliki harta untuk aku lakukan akad mukatabah dengannya?"

Dia menjawab, "Aku tidak melihatrya kecuali itu wajib."

hnu Juraij berkata: Amr bin Dinar juga mengatakan

kepadaku. Dan Atha' mengabarkan kepadaku, bahwa Musa bin
Anas bin Malik mengabarkan kepadanya, bahwa Sirin ayahnya

Muhammad bin Sirin meminta al<ad mukatabah kepada Anas bin
Malik. Saat itu dia (Sirin) memiliki banyak harta, namun Anas

menolak. Maka Sirin menemui Umar bin Khaththab, lalu meminta
izin kepadanya. (Setelah disampaikan), Umar berkata kepada
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Anas, "Lahrkan akad mul<aabh dengannya." Namun Anas

menolak" maka Umar memukuln5a dengan cambuk, dan dia

berkata, 'l-alnfian alod mul<aabah dengannya." lalu dia

membacakan alrat, GA-*Itti,l,j;K "HendaHah kamu

buat pajanjian dangan merel<a, jika kamu mengetahui ada

kebikan pda mqel<a-" (Qs. An-Nuur [24]: 33). Maka Anas pun

melalekan al<d mti<aa bh dengannya

Dengan sanad ini juga hingga hnu Al Madini: Sa'id bin

Amir mengabar*an kepada kami, Juwairiyah bin Asma'

kepada kami, dari Muslim bin Abu Maryam, dari

seorang budak 1nng pemah dimiliki oleh Utsman bin Affan. lalu
dia menyebutkan sebuah hadits yang di dalamnya disebutkan,

bahwa dia merninta banfuan kepada Az-Zubair,lalu dia pun masuk

menemui Utsman bersamantp. AzZubair berdiri di hadapannya,

lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, fulan meminta

mengadakan akad mul<aablf" Maka Utsman cembenrt,

kemudian berkatil 'Ya. Seandainya itu tidak terdapat di dalam

Kitab Allah, aku tdak akan melakukannya." Lalu kelanjutan

khabar ini disebrdl{an.

Diriuralratkan juga dari Masruq dan Adh-Dhahhak. Dan

Ishaq bin Rahunih berkata, "Melakukan akad mukatabah

dengannya adalah wajib bila dia memintanya. Aku khawatir akan

berdosa bila frdak melakukan itu. Namun hakim tidak boleh

memaksanp melalnrkan itu." Mevuajibkan itu dan bolehnya hakim

memaksarrya adalah perrdapat 5nng dikatakan oleh Abu Sulaiman

dan para ularna Azh-Zhahiri.

Ifulah Umar dan Utsman, keduanya memandang bahwa hal

ifu r,uajib, dan Umar memaksa unfuk melakukan ifu serta memukul
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karena menolak melakukannya. Az-Zubat mendengar Utsman
memaknai ayat itu sebagai kerr.rajiban, maka dia pun tdak
mengingkarinya. Sementara Anas bin Malik, ketika dia diingatkan

kepada ayat tersebut, dia segera menarik kembali sikapnya dan

segera melakukan akad mukatabah dan meninggalkan
penolakannya. Jadi, benar bahwa Udak diketahui adanya
penyelisihan dalam hal itu dari kalangan para sahabat ,S.

Sementara ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i
menyelisihi itu, mereka mengatakan bahwa itu tidak wajib. Mereka

men5amarkannya dengan berbagai kerancuan, di antaranya,

bahwa mereka menyebutkan ayaLayat 
3"n 

Al Qur'an yang

mengandung makna anjuran, seperti tit(;6{6y "Dan

apbila kamu telah menyelaaikan ibadah haji, maka bolehlah

bqburu:' (Qs. Al Maaidah [5]' 2lA$A:6r,il:.lic]it$$

e:'.i| "Apabik tetah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu

di muka bumi." (Qs. Al Jumu'ah [52]' 10)

Ini fldak mengandung hujjah bagr mereka; Karena

seandain5n tidak ada nash-nash lainnya, tentu kedua nash inr
bermakna wajib. Tapi karena ketika Rasulullah fu ber-tahallul dari

haji dan umrahnya, beliau tidak bertum, maka perintah itu hanya
menjadi anjuran. Karena Rasulullah db mengkhususkan unfuk

duduk di tempat shalat dan menganjurkan itu (yaitu bertebaran),

maka bertebaran hanya menjadi anjuran (bukan kewajiban).

Bila mereka memiliki nash yang menjelaskan bahwa

p€rintah akad mukatabah hanya anjuran, maka kami akan

mengikuti mereka. Tapi jika tdak, maka telah berdustalah oftmg

lnng merubah Al Qur'an dari tempat kalimat-kalimabrya. Bila ada

Al Muhalla - tt2-l



suatu perintah yang dikhususkan atau di-nasl<h (dihapus

hukumnya), maka tidak diunjibkan setiap perintah di dalam Al

Qur'an untuk dianggap dihapuskan atau dikhususkan.

Mereka juga berkata, 'Karena mereka tidak berbeda

pendapat bahwa majikan boleh menjual budaknya kendati telah

meminta kitabah, maka kami hhu bahwa perintah ini hanya

anjuran."

Ini pengaburan makna. Memang, majikan dibolehkan

menjualnya walaupun dia telah melakukan kitabah dengannya

selama si budak belum menunaikannya. Dia boleh menjual bagian

darinya yang si budak belum menunaikannya hingga sempuma

kemerdekaannya dengan pemrnaian itu. Sedangkan mereka

mengatakan tentang omng lpng bemadzar memerdekakan

budaknya bila ayahnya datang, bahwa dia boleh menjualnya

selama ayahnya belum datang. Hal itu membatalkan nadzarnya

yang diwajibkan atasnya oleh pemenuhan itu seandainya aku tidak

menjualnya.

Mereka juga mengatakan, 'Kami tidak menemukan di

dalam dasardasar hukurn, bahura seseorang boleh memaksa

melakukan suafu akad pada apa lnng dimilikinya."

Maka kami katakan: [-alu apa? Apa tidak pula kalian

temukan di dalam dasardasar hukum bahwa seseorang boleh

memaksa untuk menolak menjual budak perempuannya, dan

mengeluarkan wanita merdeka dari pokok hartanya bila dia mati.

Padahal kalian telah mengatakan ifu mengenai ummul walad.

Tidak pula kalian temukan puasa sebulan penuh kecuali

Ramadhan, lalu apakah karena ifu kalian membatalkan puasanya

(yaitu puasa seseorcmg sebulan penuh yang selain Ramadhan)?
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Tidak ada perbedaan antara orang lang mengatakan, "Aku tidak

berpedoman dengan suafu slpri'at hirggu aku menemukan

contohnya", dengan oftmg !,ang mengatakan, "Aku tidak

berpedoman dengan suatu s5rari'at hitgga aku menemukan dua

contohnya." Kami mendapati ormg bangkrut dipaksa menjual

hartanya unfuk menunaikan apa lrang menjadi tanggungannya.

Kami dapati juga as5rsyafi'(mitra sryfahl boleh memaksa pembeli

untuk mengalihkan kepemilikannya kepadanya.

Mereka juga mengatakan, "Bila ifu diwajibkan atas majikan

manakala budak memintan5a, niscaSra diwajibkan juga atas budak

manakala majikan memintanlra-' Ini sungguh kedunguan yang

mereka kemukakan. Karena nashrrya menyebutkan itu bila budak

memintanya, dan nashnya tidak merryebutkan itu bila majikan

memintanya. Bila ini yang pengertian demikian itu menurut

mereka dianggap sebagai qiyasan yang benar, maka semestinya

mereka mengatakan, bahwa karena bila suami menginginkan

menalak istrinya maka dia boleh menalaknp.

Maka demikian juga istui bila dia ingin menalak suaminya

maka dia berhak menalaknya. Dan karena mitra sytfahl
berhak mengambil sisa bagian walaupun pembeli tidak

menyrkainya, maka pembeli juga berhak mengharuskan

kepadanya walau ak menytrkainlp.

Ini adalah bisikan 5nng dihembr:skan syetan kepada mereka

mengenai ini, dan penyimpangan yang menyebabkan mereka

mempunyai lelucon-lelucon seperti ini dalam masalah agama, lalu

mereka mengikutinya. Kami fnCak tahu nash mana atau logika apa

yang mengharuskan mereka merrgocehkannya? Mereka juga

berkata, "Dasamya adalah fidak boleh mengatakan kitabah, karena

ini adalah tipuan. Dan apa pun lnng jalannya demikian, bila ada
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nasla)ya, maka itu artinya adalah anjuran; karena ifu adalah

melepaskan larangan-"

Maka kami katakan, kalian dusta. Bahkan dasamya adalah,

karena tidak ada sesuafu pun dari syari'at yang diharuskan, dan
fidak boleh berpendapat dengannya hingga Allah &
memerintahkannya. Bila Allah fr telah memerintahkannya, maka

jalannya adalah sebagai kewajiban. Berdosalah orang yang

menolak menerimanya. Ini adalah kebenaran yang mana akaltidak
berbeda dalam hal ini.

Tidak ada nash maupun logika yang menyatakan bahwa

perintah setelah larangan tidak menjadi selain anjuran. Bahkan

shalat yang dulunya menghadap ke arah Baitul Maqdis dengan

hukum wajib, sementara ke arah Ka'bah sebagai larangan yang

diharamkan, kemudian datang perintah melaksanakan shalat

dengan menghadap ke arah Ka'bah setelah sebelumnya dilarang,

Ialu menjadi wajib.

Mereka juga berkata, "Bila kiabah yang diminta budak itu
wajib, niscaya diwajibkan atas majikan walaupun si budak

menginginkannya dengan harga satu dirham." Ini pendapat yang

rusak. Karena Allah & tidak memerintahkan memenuhi

permintaan budak pada apa yang diperjanjikan atasnya (dalam

akad kiAbah), tapi hanya memerintahkan unfuk memenuhi

kibbah, sedangkan isi kitabahitu dibiarkan terbuka antara majikan

dan budak. Karena firman-Nya , fil$ " HendaHah karnu buat

perjanjian dengan mereka." (Qs. An-Nuur l24l: 33) adalah

pertuatan dari kedua belah pihak.

Allah $ berfirman,
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"Allah frdak membebani s*eorang melainkan sesuai

dengan ." (Qs. Al Baqarahl2l:2861

Maka wajib untuk tidak membebani budak dengan apa

yang di luar kesanggupannya. Rasulullah @ telah melarang

menyia-nyiakan harta, sehingga wajib pula untuk tidak membebani

majikan dengan menyia-nyiakan hartanya.

Adalah benar berdasarkan kedua nash ini, bahwa yang

lazim bagi keduanya (majikan dan budak) adalah apa yang

disanggupi oleh budak tanpa memberatkan, dan apa yang tidak

mengandung reka perdaya terhadap majikan serta Udak

mengandung penyia-nyiaan hartanya. Mereka telah menyepakati

kami, bahwa majikan berhak membebani budaknya untuk

membayar pajak dan memaksanSa memenuhi itu, namun menumt

mereka bahwa majikan tidak boleh membebankan itu kepadanya

dengan sesuatu yang fidak disanggupinya, dan tidak pula

diharuskan memenuhi permintaan budak dengan pembayaran

yang tidak diridhai oleh majikan bilamana budak mampu lebih

banyak dari itu tanpa memberatkannya.

Sebenamya inilah hukumnya di dalam kiabah itu sendiri.

Begifu pula orang yang menikah dan dia belum menyebutkan

mahar, maka dia dipaksa unhrk memenuhi mahar standamya

(yaih: mahar yang layak unfuk wanita yang seperti wanita yang

dinikahinya), dan dia dipaksa untuk menerimanya, dan tdak
diserahkan kepada pandangan si wanita sendiri, tidak pula

diserahkan kepada pandangan si laki{aki sendiri.
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Para ulama fikih Hanafi memandang pengupayaan dan

penetapan dengannya adalah wajib. Tidakkah mereka

menghadapkan diri mereka sendiri dengan penyelisihan seperti

ini? Mereka berkata, "Bila budak berkata, 'Aku tidak dapat

menunaikan kecuali safu dirham dalam enam tahun.' Sementara

oftmg yang mengupayakan unfuknya berkata, 'Engkau tidak

menunaikan kecuali 100.000 dinar dari harinya itu'." Para ulama

fikih Maliki telah mewajibkan pajak atas tanah yang dibuka sebagai

karrajiban yang tidak membolehkan yang lainnya, kemudian

mereka tidak menjelaskan esensinya dan tidak pula kadamya.

Berapa banyak kisah yang dikemukakan oleh para ulama

madzhab Syafi'i yang mewajibkan suatu kewajiban namun mereka

tidak membatasi (menetapkan) kadamya. Seperti ungkapan

mereka, shalat menjadi batal karena banyak bergerak, namun tidak

batal karena gerakan yang sedikit. Ini diwajibkan namun tidak ada

batasannya.

Mereka juga manrajibkan mut'ah (pemberian sukarela bagi

isti yang ditalak) sebagai kewajiban, kemudian mereka juga tidak

menetapkan batasannya. Yang seperti ini sangat banyak di

kalangan mereka. Maka menjadi batallah apa yang mereka

samarkan itr-r.

L686- Masalah: Kitabah dibolehkan dengan harta yang

boleh dimiliki budak, dan dengan perbuatan dalam hal itu hingga

u/akhr tertentu, dan hingga wakfu yang tidak ditentukan, tapi ada

batasnya dalam tanggungan, dengan sahr cicilan atau angsuran,

dua cicilan, atau lebih.
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Sebelumnya pemah kami katakan, tidak dibolehkan keorali

dengan dua kali cicilan atau lebih, hingga kami menemukan apa

yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-

Thalmanki, dia berkata: hnu Mufarrij mengabarkan kepada kami,

hrahim bin Ahmad bin Firas mengabarkan kepada kami, Ahmad

bin Muhammad bin Salim An-Naisaburi mengabarkan kepada

kami, Ishaq bin Rahawaih mengabarkan kepada kami, Yahya bin

Adam mengabarkan kepada kami, Ibnu Idris -yaitu AMullah-
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan

kepada kami, dari Ashim bin Umar bin Qatadah -yaihr hnu An-

Nu'man Azh-Zhafan-, dari Muhammad bin Labid, dari hnu
Abbas: Salman Al Farisi menceritakan kepadaku. [-alu dia

menyebutkan hadits yang panjang, di dalamnya disebutkan, lalu

datanglah seorang lelaki dari Bani Quraizhah, lantas dia

membeliku.

Kemudian dia menyebutkan sebuah khabar, di dalamnya

disebutkan, maka aku pun memeluk Islam, namun stahrs budak

membuatku sibuk hingga aku tidak ikut perang Badar. Kemudian

Rasulullah $ bersabda kepadaku, " Iakukanlah akad kitabah."

Aku pun meminta itu kepada majikanku, dan aku tenrs

memintanya hingga dia mengadakan akad kitabah denganku

dengan ketentuan aku menanamkan unfuknya tiga ratus pohon

kurma, serta empat puluh uqiyah emas. Lalu aku memberitahu ifu
kepada Rasulullah $. Beliau bersabda kepadaku, " Buatlah lubang,

lalu kefika engkau hendak melekk-kannya (pohon kwma),

janganlah engkau meletakkannya hingga engkau datang

lalu memberibhuku, sehingga akulah yang meletakkan4n dengan

tanganku."

AI Muhalla - I lts I



Salman melanjutkan: I alu aku pun membuat lubang-

lubang, dan aku dibanfu oleh teman-temanku, hingga aku selesai

membuatkan lubang yang jumlahnya tiga ratus lubang. lalu setiap

orang yang membanfulnr membawakan pohon kurma, kemudian
Rasulullah $ datang, lalu beliau meletakkannya dengan

tangannya, meratakan tanahnya di atasnya, dan memohonkan
keberkahan hingga beliau selesai darinya. Sungguh, demi Dzat
yang jiwa Salman berada di tangan-Nya, tidak ada satu pun pohon
yang mati. Tinggal emasnya. lalu ketika Rasulullah S (sedang

diam), tiba-tiba datang salah seorang sahabahya membawakan

emas sebesar telur yang diperolehnya dari sebagian pertambangan.
Beliau $ bersaMa, "Apa yang sedang dilakukan orang Persia

yang miskin yang melakukan akad kitabah itu? Panggilkan dia

kepadaku." Aku pun dipanggil, lalu aku datang. Beliau bersabda,
"Baunlah ini, lalu funaikanlah harta yang menjadi tanggunganmu."

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dimana ini posisinya dari apa
yang menjadi tanggunganku?" Beliau bersabda, " sesungguhnya

Allah akan menunaikan aks namarnu harta yang menjadi
bnggunganmu-"

Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku

menimbang darinya empat puluh uqiyah, hingga aku mem-

bayarkan apa yang menjadi tanggunganku. (hnu Abbas berkata):

I-alu Salman pun merdeka, dan dia turut dalam perang Khandaq,
serta turut dalam peperangan-peperangan Rasulullah $ yang

lainnSa.

AsySyafi'i berkata, "Tidak dibolehkan kitabah kecuali

dengan dua kali cicilan, karena kesamaan pendapat atas

pembolehannya yang demikian." Tidak ada celah untuk
pandangan bersama shahihaya khabar.
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Bila dikatakan, mengapa kalian mengatakan, bahwa bila

budak memeluk Islam sedangkan majikannya kafir, maka budak itu

merdeka. Salman ini memeluk Islam, sedangkan majikannya kafir,

namun dia tidak merdeka karena itu? Maka kami katakan, kami

tidak mengatakan ini kecuali karena pemerdekaan yang dilakukan
Rasulullah $, yaitu orang yang keluar kepadanya sebagai muslim

dari para budak warga Thaif. Dan berdasarkan firman Allah &,

V{y.fi 'J;i;,K\-'^\S:;*J:t

" Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada

orerng-orang kafir unfuk memusnahkan orang-orang yang

beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]: 141)

Peristiwa Thaif itu terjadi jauh setelah peristiwa Khandaq.

Dan kisah Salman, sesuai dengan yang diperjanjikan asalnya,

sehingga dengan furunnya ayat ini benarlah penghapusan hukum

bolehnya orang kafir memiliki budak mukmin, sedangkan khabar

lainnya tetap sebagaimana yang disebutkan di dalamnya.

L687. Masalah: ndak boleh mengadakan kitabah
(perjanjian mencicil kemerdekaan) budak yang belum baligh.

Karena Nabi $ mengabarkan, bahwa pena (pencatat amal)

diangkat dari anak kecil hingga dia baligh.

Abu Hanifah berkata, "Mengadakan kitabah dengannya

adalah boleh." Ini menyelisihi As-Sunnah. Tidak boleh juga

mengadakan kitabah dengan budak milik orang lain, berdasarkan

firman Allah &1,

Al Muhaila - I ls? I



-l

W1e3z6i7i
'Dan frdaHah s*eorang membuat dosa melainkan

kemudhantannya kembali kepada diinya sendirt." (Qs. Al An'aam

[6]:164)

Sehingga pertuatan seseorang tidak berlaku atas orang

lain, kecuali yang dibolehkan oleh Al Qur'an dan As-Sunnah.

tdak boleh juga pelaksana wasiat mengadakan kitabah dengan

budak milik anak yatimnya. Tidak boleh juga seoftrng ayah

mengadakan kibbah dengan budak milik anaknya yang masih

kecil, karena dia bukan yang dimaksud di dalam ayat tersebut, dan

karena dia bukan pihak yang harus memberi pertimbangan bagi
yang masih kecil, karena dia bisa mengambil hasil kerjanya tanpa
mengeluarkannya dari kepemilikannya.

1588. Masalah: Budak mukatab tetap sebagai budak

selama dia belum menunaikan sedikit pun (dari cicilan yang

diperjanjikan). Bila dia telah menunaikan sebagian dan kitababnya
maka dia telah memasuki pemerdekaan, dan kemerdekaan ifu
sesuai dengan kadar yang telah ditunaikannya, dan sisanya masih

sebagai budak. Sesuai dengan kadar yang telah merdeka darinya,

maka dengan kadar ifu pula berlaku padanya hudud, warisan, diyat
dan sebagainya. Dan sesuai dengan kadar yang tersisa darinya

berlaku hukum budak dalam masalah diyat, warisan, hudud darr

sebagainya. Demikian setemsnya hirrgga sempuma merdekanya

dengan h.rntasnya penunaiannya.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Ahmad bin Sgr'aib: Muhammad bin Isa Ad-Dimasyqi
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mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada

kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari

Qatadah dan Ayyub As-Sikhtiyani. Qatadah berkata: Dari Khilas

bin Amr, dari Ali bin Abu Tahlib. Dan Ayyub berkata: Dari
Ikrimah, dari hnu Abbas. Keduanya dari Rasulullah $, bahwa

beliau bersabda,

o7, ,.'t, 61 ., o' ti; ?u"-t (6!t L _r-r+ 4:ti; UK:.ir

" Budak mukatab merdeka dainya sesuai dengan kadar

tnng telah dia funaikan, dan atasnya berlaku had sesuai dengan

kadar yang telah merdeka darinSn, serta mewaisi sesuai dengan

kadar yang telah merdeka darin5n."

Dari jalur Abu Daud: Utsman bin Abu Syaibah

mengabarkan kepada kami, Ya'la bin Ubaid Ath-Thafisi

mengabarkan kepada kami, Hajjaj Ash-Shawwaf -yaitu Ibnu Abi
Utsman- mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir,
dari lkrimah, dari hnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah $
memutuskan tentang budak mukatab yang membunuh, bahwa dia

membayar diyat orang merdeka sesuai dengan kadar yang telah

dia tunaikan dari akad mukatababnya, dan sisanya berupa diyat

budak."

Dari jalur Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i: Sulaiman bin
Salam Al Balkhi dan Ubaidullah bin Sa'id mengabarkan kepada

kami. Salman berkata: An-Nadhr bin Syumail mengabarkan

kepada kami. Sementara Ubaidullah berkata: Mu'adz bin Hisyam
Ad-Dasfuwa'i mengabarkan kepada kami. Kemudian Mu'a& dan

to . o | .. o u ! .. to . o | .. o t ir, :-.y ,yl b _lJ+ oJ) (V el t -)-ta J-Jl
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An-Nadhr sanna-sarna berkata: Hrsyarn Ad-Dasfuwa'i

mengabarkan kepada kami, dari Yahf bin Abu Katsir, dari

Ikrimah, dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah $bersabda,

.;g;ltu .No tnr-t ./ o.t-.

9 osv t4)

9 l:. u, Jr t t ..'-rtl. t,'r-L)t v + r6,ig Ur.(.l.Jt r1:_y_

" Budak mukatab membayar diyat orang merdeka sesuai

dengan kadar yang telah merdeka darinya, dan diyat budak sesuai

dengan kadar yang masih berstatus budak dain3n."

Dari jalur Ahmad bin Sy:'aib: Muhammad bin Abdullah bin

Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Abu Hisyam -yaitu Al
Mughirah bin Salamah Al Makhzumi- mengabarkan kepada kami,

Wuhaib bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari
Ikrimah, dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi ,gS, beliau bersabda,

.,s\i6 sM.J6Jjr e:i
" Budak mukatab *.-Ui* ayut ,o*i dengan kadar yang

telah dia tunaikan.

Atsarrni shahih, tidak ada masalah dengan pendapat orang

yang mengatakan, "Sesungguhnya dia keliru di dalamnya."

Bahkan dia sendiri yang keliru, karena ini dari riwayat orang-orang

yang tsiqah lagi valid.

Diantara keanehan-keanehan dunia adalah luiUk para

ulama ma&hab Hanafi, Maliki dan Syafi'i terhadap riwayat ini,

bahwa Hammad bin Zaid meriwayatkannya secara murcal da.ri

Ayyub dari Ikrimah. Dan bahwa hnu Ulayyah meriwayatkannya
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dari A5yub dari Ikrimah dari Ali, bahwa dia berkata, "Budak

mukatab membayar diyat sesuai dengan kadar yang telah dia

funaikan", lalu dia menyandarkannya kepada AIi (yaitu mauquf
pada Ali).

Bukankah ini termasuk keanehan dunia dimana para ulama

fikih Hanafi dan Maliki mengatakan pada setiap kalimat, "Yang

mursal seperti yang musnad, tidak ada perbedaan." Maka bila

mereka mendapat yang musnad menyelisihi kecenderungan Abu

Hanifah dan pandangan Malik, mereka menetapkan ircalnya

orang meriwayatkan secara mursal sebagai aib yang karenanya

menggugurkan isnadnya orang yang meriwayatkan secara

musnad. Sementara para ulama madzhab Syafi'i tidak berbeda

pendapat, bahwa yang musnad tidak temoda oleh irsalnya orang

yang meriwayatkannya secara mursal. Namun bila mereka

mendapati apa yang menyelisihi pandangan sahabat mereka,

maka itu dianggap sangat berbahaya. Apakah mereka

menganggap Allah lalai dari perbuatan dalam agama ini?

Hammad bin Salamah, Wuhaib bin Khalid dan Yahya bin

Abu Katsir telah meriwayatkannya secara musnad dari Qatadah

dari Khilas dari Ali, dan tidak seorang pun dari mereka yang tidak

di atas Hammad maka tidak pula di bawahnya. Maka bagaimana

bisa padahal Hammad bin Zaid telah meriwayatkannya secara

musnad sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Ahmad bin Syu'aib: Al Qasim bin Zakariya mengabarkan kepada

kami, Sa'id bin Amr mengabarkan kepada kami, Hammad bin

Zaid mengabarkan kepada kami, dari Ayyub; dan Yahya bin Abu

Katsir. Keduanya dari lkrimah, dari hnu Abbas bahwa seoftmg

budak mukatab dibunuh di masa Rasulullah $, lalu beliau $
memerintahkan agar dia ditebus (dibayar diyatrya) untuk kadar
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lpng telah dia funaikan dengan digrat orang merdeka, dan lnng
belum dia tunaikan maka dibayar dengan diyahya budak.

Adapuur apa Stang mereka sebutkan tetang riwayat mauquf
Ibnu Ulayph dalam riwalpt ini pada Ali, maka itu adalah kekuatan

khabar ini. Karena itu adalah fatwa dari Ali dengan apa yang dia

- Sekiranya bisa ditelusuri, darimana pemberlakukan

bagi orzrng yang menrberlakukan bahwa keadilan adalah bila

khabar itnt musnad dari orang yang sepertinya, sementara yang

lainngra meriuralntkannlra secara mauquf atau yang lainnya secara

musl bahura ifu adalah cacat pada hadits tersebut? Ini tidak

ditmjibkan oleh nash, pandangan dan logika. Dalilnya telah benar
png marnjibkan hat kepada yang musnad tanpa syarat, maka

batallah apa lnng selain ini.

Mereka juga berkata: Kalian meriwayatkan dari jalur Ahmad

bin qru'aib: Humaid bin Mas'adah mengabarkan kepada kami,

Sut/an mengabarkan kepada kami, dari Khalid -yakni Al
Hadzla'-, dari lkrimah, dari Ali bin Abu Thalib, tentang budak

mukaAb bila telah menunaikan setengahnya, maka dia menjadi

benrtang.

Dan dari jalur hnu Abi Syaibah: Waki' mengabarkan

kepada kami, dari Ali bin Al Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir,

dari lkrimah, dari lbnu Abbas: Haddrrya budak mukatab adalah

hadd hanba sahaSn. Padahal ini ditinggalkan oleh keduanya.

Maka karni katakan, silakan Anda menganggap bahwa

kedr-ranya meninggalkan apa yang mereka riwayatkan, lalu apa?

Huijahnya adalah pada apa yang mereka berdua riwayatkan dari
Nabi $, bukan pada perkataan mereka berdua. Kami telah

safu jilid besar secara tersendiri mengenai apa

png mereka perselisihkan dalam masalah ini. Dan juga bila
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perselisihan ifu, mereka anggap menyebabkan kelemahan pada

apa yang mereka berdua riwayatkan, maka mereka telah berlepas

dari orang yang kebalikan dari itu, sehingga dia mengatakan,
"Bahkan ifu menyebabkan kelemahan pada apa yang diriwayatkan

dari mereka berdua dari apa yang menyelisihi apa yang mereka
berdua riwayatkan. Namun sangat jauhlah kemungkinan itu dari
mereka berdua."

Ali berkata: Lalu bagaimana mungkin, sedangkan
perawinya telah menal$/ilan apa yang dia riwayatkan dan dia telah

lupa akan hal itu? Dan pada apa yang kami sebutkan dari Ali dan
hnu Abbas tidak ada penyelisihan terhadap apa yang mereka
berdua riwayatkan.

Perkataan Ali, "Bila dia telah menunaikan setengahnya,

maka dia menjadi berutang." Ini tidak menyelisihi apa yang

masyhur darinya tentang hak mendapat warisannya orang yang

sebagian dirinya merdeka karena stafus merdeka pada dirinya
tanpa beserta bagian yang masih berstahrs budak. Dan tidak pula

menyelisihi apa yang diriwayatkan mengenai hukum budak

mukatab, karena mengenainya dia tidak mengatakan, "sisanya

bukan budak." Dan tidak pula mengatakan, "Apa yang diraih
dengan apa yang telah dia tunainya bukan merdeka." Tapi dia
mengabarkan, "Sesungguhnya dia tidak melemah, akan tetapi
diikutkan dengan sisa kitabah saja." Maka dalam hal ini tidak ada
penyelisihan terhadap apa yang dia riwayatkan.

Perkataan Ibnu Abbas, " Haddnya budak mukatab adalah
hadd hamba sahaya." Diartikan bahwa dia memaksudkan, selama

budak ifu belum menunaikan sedikit pun dari kitabal>nya, dan apa
yang menjadi konsel$/ensi darinya bila telah dia tunaikan

sebagiannya selama dia belum menunaikan. Maka ini benar, dan
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dengan ini pula kami berpendapat. Jadi batallah pemyataan kesia-

siaan mereka dan klaim dusta mereka, bahwa keduanya

menyelisihi apa yang mereka berdua riwayatkan, dan batallah

pernyrataan bahwa mereka bersungguh-sungguh mengenai khabar

ih-r.

Ini bagian yang diperselisihkan oleh para ulama, yang

dirir,rnptkan dari Umar bin Khaththab, Utsman, Jabir dan

Ummahatul Mukminin, bahwa budak mukabb adalah budak

selama masih tersisa safu dirham atasnya. Namun tidak shahih dan
seorang pun dari mereka. Karena ini dari Umar melalui jalur AI

Hajjaj bin Arthah -sedangkan dia halik-, dari hnu Abi Mulaikah

secara murcal.

Dari jalur Muhammad bin Ubaidullah Al Arzami -dia luga
seperti ifu atau lebih rendah-. Kemudian diriwayatkan dari Sa'id

bin Al Musa5yib "bahwa [Jmar" adalah mursal. Diriwayatkan dari
jalur Sulaiman At-Taimi, "bahwa (Jmar".

Dari jalur Ibnu Wahb, dari sejumlah orang kalangan ahli

ilmu, dari Umar, Utsman, Jabir dan yang dari para Ummahahrl

Mukminin, itu dari jalur Umar bin Qais bin Sandal, -dia dha'if-.

Yaitu dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, dari jalur

Abu Ma'syar Al Madani, -dia juga dha'if-, tapi shahih dari Zaid bin

Tsabit, Aisyah Ummul Mukminin dan hnu Umar. Dan ifu ma'tsur
dari segolongan tabi'in, diantaranya Unuah bin Az-Zubair dan

Sulaiman bin Yasar. Dan shahih juga dari Said bin Al Musayyib,

Az-Zlrhn dan Qatadah.

Itu juga pendapat Abu Hanifah, Malik, AsySyafi'i, Al
Auza'i, Srfuun Ats-Tsauri, lbnu Syrbrumah, Ibnu Abi [-aila,

Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Abu Sulaiman. Segolongan ulama
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berpendapat, "Para budak mukatab sesuai dengan persyaratan

mereka." Ini shahih dari Jabir bin Abdullah. Segolongan lainnya
mengatakan, "Dia merdeka saat dilangsungkan akad htabah." Ini
merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, nannun

kami fidak menemukan sanad yang sampai kepadanya.

Segolongan lainnya mengatakan, "Bila telah menunaikan setengah

mukatababnya, maka dia berutang."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abduftazzaq, dari
Ma'mar, dari Abdurrahman bin AMullah bin Abdurrahman bin
AMullah bin Mas'ud, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin
Abdullah bin Mas'ud, dari Jabir bin Samurah, bahwa Umar bin
Khaththab berkata, "Bila budak mukatab telah menunaikan

separuh (cicilannya), maka dia masih berutang."

Dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Abdurrahman, dengan
sanad ini juga: Umar berkata, "Bila dia telah menunaikan separuh,
maka tidak ada lagi stafus budak atasnya." Dan dalam masalah ini
juga kami telah menyebutkan perkataan Ali yang seperti itu, dan
keduanya adalah dua sanad yang ja5yid. Diriwayatkan secara

shahih dan Syuraih, "Bila budak mukatab telah menunaikan

setengah, maka tidak ada lagi status budak atasnya, dan dia
sebagai orang yang berutang."

Hal itu diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufuan bin
Uyainah, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih.
Segolongan ulama berkata, "Bila budak mukatab telah
menunaikan sepertiga maka dia masih berutang." Ini diriwayatkan
kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Hafsh bin
Ghiyats, dari Al A'masy, dari hrahim An-Nakha'i, dari hnu
Mas'ud, "Bila budak mukatab telah menunaikan sepertiga, maka
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dia masih benrtang." Segolongan lainnya berkata, "Bila dia telah

merrunaikan seperempat maka dia masih bemtang."

Diril,valptkan kepada kami dari jalur Waki', dari Sufuan,

dari Manshur, dari lbrahim, bahwa dikatakan, "Bila budak mukatab

telah menunaikan seperempat, maka dia masih benrtang."

Segolongan lainnya berkata, "Bila dia telah menunaikan tiga

perempat ldbbah maka dia masih bemtang." Ini diriwayatkan

kepada kami dari jahr AMurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha',
dari pandangannp. Dia berkata, "Tidak pemah sampai kepadaku

dari seorang pun."

Segolongan lainnya berkata, "Bila dia telah menunaikan

nilainyra maka dia masih benrtang." Ini diriwayatkan kepada kami

dari jalur Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Al Hasan,

bahwa hnu Mas'ud

Diriungratkan dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari Isma'il bin

Abu Khalid, dia bedota: Asy-Sya'bi berkata kepadaku, "Pendapat

Syuraih seperti pendapat Ibnu Mas'ud, bahwa bila budak mukatab

telah menunaikan nilainln maka dia merupakan salah seorang

yang benrtang-" Sanad irtr ja3ryid, karena AsySya'bi sahabat

Syuraih, dan Syuraih sahabat hnu Mas'ud. Dan ini fidak

menyelisihi apa yang diriwayatkan dari jalur ini juga, yaihr bila dia

telah menunaikmr setengah kitabah maka dia orang yang berutang.

Karena ada kernungkinan kedua perkatan ini bersamaan dan tidak

saling kontradiktif.

Yaitu dia memandang bahwa bila budak mukaab telah

mennnaikan sedikit dari nilainya, atau setengah kiAbah, maka dia

seoremg !,ang berrftng. Mana pun yang difunaikannya maka dia

seoremg lnng butang.
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Diriwayatkan dari jalur Syu'bah, dari Al Mughirah bin
Miqsam, dari An-Nakha'i, "Bila budak mukatab telah menunaikan

harga budaknya, maka mereka tidak berhak lagi menjadikannya

sebagai budak." Segolongan lainnya mengatakan sebagaimana

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari
Ikrimah bin Ammar, dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata, "hnu
Abbas berkata, 'Bila masih tersisa atas budak mukabb lima
uqtyah, atau lima dzaud, atau lima l,w,saq, maka dia seorang yang

berutang'." Ini tdak shahih. Karena sanadnya terputus, dan

Ilaimah bin Ammar dhalf. Segolongan lainnya mengatakan seperti

pendapat kami.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syu'aib:

Takariya bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ula567ah

mengabarkan kepada kami, dari A5ryub As-Sikhtiyani, dari lkrimah,
dari Ali, "Budak mukatab ditebus sekadar dengan apa yang telah

dia tunaikan."

Dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Abdurrahman bin
Mahdi mengabarkan kepada kami, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Thariq bin Abdunahman, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ali bin
Abu Thalib berkata mengenai budak mukatab,'Dia dimerdekakan

berdasarkan perhifungan'. "

Dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami,

dari Ayiyub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dari Ali, dia berkata,
"Budak mukatab dimerdekakan darinya sekadar dengan apa yang

telah dia tunaikan."

Dari jalur Waki': Al Mas'udi mengabarkan kepada kami,

dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata,
"Pemerdekaan pada budak mukatab berlaku dari awal cicilan."
Semua pendapat ini, kami tidak mengetahui hujjahnya untuk sahr
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l
pun dari ifu. Kendati demikian, bagaimana pun semuanya ini

walaupun fidak lebih kuat daripada pembatasan Malik mengenai

apa yang membolehkan orang bersuami untuk bersedekah

dengannya, serta apa yang dengannya dapat menggugurkan

petaka (desakan kebutuhan) dan apa yang tidak dapat

menggugurkannya- Dan dari pembatasan Abu Hanifah mengenai

apa lrang dengannya dapat membatalkan shalat, yaitu berupa

tersingkapnya sesuafu dari kepala wanita merdeka, atau pemtnya,

atau pahanya, dari seperempatrya dari semua itu.

Diantara syarat-syarat rusak yang mereka berdalih

dengannya adalah " Orang-orang Islam harus memenuhi

pasyanbn yang mereka sepakab", ini tidak lebih dhai{ bahkan

memiliki kelebihan. Karena mayoritasnya merupakan pendapat

para sahabat.S. Kecuali orang yang mengatakan, "Budak

mukatab masih sebagai budak selama masih ada tanggungan satu

dirham atasnya." Sehingga mereka berhujjah dengan apa yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Amr bin Syr'aib, dari ayahnya,

dari kakekryn, dari Nabi $,

"Budak mukatab masih sebagai budak selama masih ada

bnggwngan safu dirham absn5n."

Dari jalur Abdul Baqi' bin Nafi' -perawi dusta-, dari Musa

bin Zakariya, dari Abbas bin Muhammad, dari Ahmad bin Yunus,

dari Husyaim, dari Ja'far bin Iyas, dari hnu Umar, dari

Rasulullah #f,

i z o oi" t 17 \b .-1t.(1.ir.fo-li1:JcG_.. . .
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"Budak mukatab masih sebagai budak selama masih ada

tanggungan safu dAham ahsn9n."

Khabar rni maudhui tidak diragukan lagi. Tidak pemah

diketahui dari hadits Abbas bin Muhammad, tidak pula dari Ahmad
bin Yunus, tdak pula dari hadits Husyaim, tidak pula dari hadits

Ja'far, tidak pula dari hadits Nafi', dan tidak pula dari hadits hnu
Umar. Tapi ini hanya dikenal dari perkataan Ibnu Umar.
Sedangkan hadits-hadits mereka semuanya lebih masyhur daripada

matahari. Kami juga tidak mengetahui dari Musa bin Zakariya.

Adapun hadits Amr bin Syr'aib ifu shahih, namun ada kekacauan

di dalamnya.

Karena telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu
Daud: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami,

AMushshamad -yaitu Ibnu AMil Warits- mengabarkan kepadaku,

Hammam -yaitu hnu Yahya- mengabarkan kepada kami, Abbas

Al Jurairi mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari
ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi $ bersabda,

" Budak mana pun yang mengadakan akad kitabah atas

semfus uqfuah lalu dia menunaikann5n kecuali sepuluh uqlyah,

maka dia masih tetap sebagai budak. Dan budak mana pun yang
mengadakan akad kitabah abs serafus dinar, lafu dia

'FL vt rrl'u *,J iV *'.;t{ * c:)

)6; fV J"'.;tt \? *5 ,S';; Obi
,' .\?'# p6t;:p .ltAfrl
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kecuali sepufuh dinar, maka dia masih tetap
sebagai hdak."

Dari jalur lbnu Juraii, dari Atha' AI Hurasani, dari AMullah
bin Amr bin Al Ash, "Barangsiapa mengadakan akdd kiabah
dengan seoftmg budak atas serafus dirham, lalu si budak
menunaikann5ra kecuali sepuluh dirham, maka dia tetap sebagai
budak; atau atas serafus uqi5nh lalu dia menunaikannya kecuali
atu uqgnh, maka dia tetap sebagai budak."

Atha'Al Khurasani ini tidak pemah mendengar apa pun
dari AMullah bin Amr bin Al Ash, dan tidak pula dari seorang
sahabat pun kecrrali dari Anas.

Yang mengherankan, bahwa semua yang menilai cacatrya
khabar Ali dan Ibnu Abbas -padahal itu sangat shahilr, bahwa itu
mengandung kekacauan di dalamnya -padahal dia dusta-,
kemudian berdalih dengan cela ini, padahal ada kekacauan di
dalamnSa sebagaimana yang Anda lihat.

Bila mereka berkata, "ltu perkataan Ummul Mukminin
Airyah- Dan fidaklah Allah @ membiarkan dirusaknya kehormatan
Rasulullah $ dengan masuknya orang yang tidak halal unfuk
masuk ke tempat para istinya."

Maka kami katakan, kalian benar. Dan sebenamya Allah &
hunln mengharamkan masuknya para lelaki merdeka kepada
mereka, sedangkan budak mukatabselama dia belum menunaikan
sedikit pun dari kitababnya maka dia tetap sebagai budak, dan
selama masih ada tanggungan atasnya maka dia bukan sebagai
orang merdeka (secara utuh), tapi sebagiannya merdeka dan
sebagian lainnya sebagai budak. Dan mereka (para istri beliau)
tdak dilarang dari orang yang sifatrya demikian.
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Bila dikatakan, "lfukan pendapat Jumhur?" Maka kami
katakan: [-alu apa? Berapa banyak kisah yang kalian menyelisihi
jumhur di dalamnya? Ya, dan kalian men-taqlid pendapat

seseorcng yang tidak diketahui seseorang mengatakannya dalam
urusan agama kalian. Contohnya AsySyafi'i, dia menyelisihi
jumhur ulama mengenai batalnya shalat karena meninggalkan
shalawat atas Rasulullah #di dalam tasyahhud akhir, mengenai

pembatasan air thaharah dua qullah, mengenai najisnya air karena

ada lalat yang mati di dalamnya, mengenai najisnya rambut atau

bulu, dan lebih dari serafus masalah lainnya.

Abu Hanifah menyelisihi jumhur ulama mengenai zakat

unta, dan pendapatnya yang menyatakan, bahwa harta yang

digabung tidak merubah zakat, ini menyelisihi jumhur ulama. Juga

menyelisihi jumhur ulama mengenai pengguguran zakat potongan-
potongan pada emas, dan mengenai lebih dari seribu masalah.

Malik menyelisihi jumhur ulama mengenai zakat temak, mengenai
yang hamil dan yang men5nrsui dalam bolehnya berbuka, dan
mengenai umrah adalah tathaurwu', dan mengenai dua rafus

masalah lainnya. Dan sekarang, kebanyakan orang yang

diriwayatkan pendapat darinya, dan mereka itu tidak men@pai

sepuluh orang, menjadi hujjah yang tidak boleh diselisihi. Padahal

selain mereka yang selevel dengan mereka telah menyelisihi

mereka.

Berapa banyak kasus, dimana mereka menyelisihi rivrnyat
Amr bin Syu'aib dari agnhnya dari kakeknya dari Nabi S, seperti

haditsnya,
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" Seorang wanita tidak boleh mengelola hartanya, dan tidak

pula pemberian, bila suaminjn memegang kendalin5n."

Dan bahwa diyat atas pemilik sapi adalah sebanyak dua

ratus ekor sapi, sedangkan atas pemilik kambing adalah seribu

ekor kambing, serta mengenai seseorang yang membakar hasil

penipuan dan sebagainya. Ini adalah main-main dan kesia-siaan

dalam agama.

Bila mereka berkata, "Diriwayatkan secara shahih bahwa

budak mukatabtetap sebagai budak, maka ifu memang demikian."

Maka kami katakan: Ya, selama tidak ada nash yang

menyelisihi ini maka berpedoman dengannya boleh. Namun

diriwayatkan secara shahih pula nasi yang menyelisihi ini, dan

yang menyatakan masuknya si budak ke dalam status merdeka.

Ulama mazhahab Azh-Zhahiri berdalih dengan kasus penjualan

Barirah, dan dia seorang budak mukatafr Kami mengatakan,

benar, namun dia belum menunaikan sedikit pun dari kitabalrnya.

Demikian yang disebutkan di dalam haditsnya, dan demikian ini

pula kami berpendapat. Jadi batallah pendapat mereka, dan

benarlah pendapat kami.

L689- Masalah: Tidak boleh mengadakan al<ad kitabah

dua budak sekaligus dengan safu hAbah, baik keduanya orang

asing maupun kerabat mahram yang haram dinikahi.

,Q6 d Y
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Dalilnya, bahwa itu tdak diketahui, tidak diketahui apa
yang berlaku darinya terhadap masing-masing dari keduanya atau

dari mereka, dan ini batil. [-ain dari itu, bahwa syaratnya trntuk
tidak memerdekakan safu pun dari keduanya kecuali dengan
penunaian yang lainnya, sedangkan pemerdekaannya itu
merupakan syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah Si,
maka itu batil.

Allah S berfirman,

UAs:tbe 3is;WL*i:-81i
" Dan frdaHah seseorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seseomng
yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Qs. Al
An'aam 164l L64l

Maka benarlah bahwa itu adalah akad yang menyelisihi Al
Qur'an sehingga tidak dibolehkan, dan dengan itu sama sekali

tidak terjadi kemerdekaan -baik keduanya menunaikan maupun
Udak-, dan ini merupakan pendapat ulama fikih Azh-Zhahiri.

1690. Masalah: Menjual budak mukatab, baik budak

laki-laki maupun budak perempuan, selama si budak belum

menunaikan sedikit pun dari kitabal>nya adalah boleh manakala

sang majikan menghendaki. Begitu juga menggauli budak
perempuan mukatab adalah boleh selama dia belum menunaikan

sedikit pun dari kitabalrnya, lalu bila dia hamil ataupun tidak
hamil, maka dia kembali kepada mukatabaltnya. Bila si budak
dijual maka batallah htabah itu, lalu bila dia kembali kepada

kepemilikannya, maka tidak berlaku lagi kitabah itu kecuali dengan
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akad baru -bila si budak memintanya-. lalu bila budak telah

merrunaikan sebagian dari kibbah ifu -baik sedikit maupun

banpk-, maka diharamkan menggaulinya secara umum. Dan

dibolehkan menjual bagian dari budak yang belum dia tunaikan.

Jika bagian itu dia jual, maka batallah kitabah di dalamnya secara

khusus, dan sahlah kemerdekaan itu pada bagian budak yang telah

dia tunaikan (yang telah dibayar).

Bila pada suatu hari bagian yang dijual itu kembali kepada

kepemilikan si penjual, maka kitabah pada bagian itu tidak berlaku

lagi dan fidak dapat kembali kepada kitabah itu tanpa keluar dari

kepemilikan. Begitu juga bila sang majikan meninggal, maka

bagian png telah ditunaikan adalah merdeka, sedangkan bagian

tersisa lnng masih berstatus budak yang menjadi milik para ahli

waris telah batal kibbah di dalamnya. Bila budak itu belum

menunaikan sedikit pun, maka seluruh kitabah ifu batal, dan budak

itu menjadi hak para ahli waris.

Begitu juga bila budak mukatab meninggal dan belum

mentrnaikan sedikit pun dari kitabalrnya, maka budak itu
meninggal sebagai budak, dan hartanya semuanya menjadi milik
sang majikan. Bila budak itu telah menunaikan sebagian dari

kibbah, maka sebagian dari budak ifu merdeka sesuai dengan

kadar yang telah difunaikan, dan yang merupakan hak dari bagian

ihr 5nng ditinggalkan sebagai warisan, menjadi hak para ahli

uarisnya yang merdeka. Sedangkan yang mempakan hak dari

bagian Snng belum ditunaikan merupakan peninggalan milik sang

majikan, dan sisa kitabalrnya menjadi batal, dan juga apa yang

dikandung budak perempuan mukatab baik sebelum maupun

setelah kiAbah, hingga genap seratus dua puluh hari sejak dia

mengandturg.
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Jadi hukum Snng dikandungnya sarna dengan hukum budak
perempuan ifu hingga genap hifungan tersebut. Maka apa lang
telah merdeka darinya (budak perempuan) karena penunaian,

maka merdeka darinya (dari yang dikandung) sekadar dengan ifu.
Bila telah ditiupkan ruh padanya, maka perkaranya telah tetap,
dan fidak bertambah nilai kemerdekaan padanya setelah
penunaiannya.

Dalilnya adalah apa yang kami sebutkan di dalam masalah
yang sebelum ini, yaifu ketetapan Rasulullah S, bahwa budak

mulaAb menjadi merdeka darinya sekadar dengan apa yang telah
dia funaikan, dan tetap berstatus budak darinya sesuai dengan
kadar yang belum dia funaikan. Ini berlaku pada semua yang kami
sebutkan, yaifu dia tetap sebagai budak selama belum menunaikan.
Bila seseorang menjual budak laki-lakinya atau menggauli budak
perempuannya maka itu halal baginya. Kami tidak mengetahui di
dalam agama Allah S, budak yang dilarang dijual.

Sementara ifu, para ulama fikih Hanafi dan Maliki melarang
menjual lnng menggauli, namun kami tidak mengetahui mereka
memiliki hujjah dalam hal itu, tidak dari Al Qur'an, As-Sunnah,
qiyas maupun logika. Bahkan pendapat mereka menyelisihi semua
ifu, apalagi alasan mereka unfuk pendapat mereka yang rusak
dengan sesuafu yang tidak shahih, bahwa budak mukabb tetap
sebagai budak selama masih ada tanggungan satu dirham atasnya.

Karena bila dia masih sebagai budak, lalu apa yang menghalangi
unfuk menjualnya, dan bila dia masih sebagai budak perempuan,

lalu apa yang menghalangi untuk menggaulinya? Sedangkan
Allah S berfirman,
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"Dan orang-orang Wng meniaga kemaluannya, kecuali

terhadap istri-isti mereka atau budak yang mereka mitki; maka

sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela." (Qs. Al

Mu'minuun 1231 5-6]'

Maka si budak itu tidak terlepas statusnya dari sebagai

budak sehingga menggaulinya adalah halal, atau budak sebagai

budak sehingga dia sebagai wanita merdeka, atau sebagai budak

perempuan milik orang lain. Adalah tidak logis di dalam agama

Allah {&b dan logika kecuali ini.

Seandainya mereka menghadap ini kepada diri mereka

sebagaimana pengingkaran mereka terhadap Rasulullah S dalam

hal pemikahan beliau dengan Ummul Mukminin Shafilryah, yang

mana beliau menjadikan mahamya adalah kemerdekaannya, yaitu

mereka mengatakan, "Ifu tidak terlepas dari kemungkinan bahwa

beliau menikahinya ketika dia (Shafiyyah) sebagai budak

perempuannya, namun ifu tidak boleh. Atau beliau menikahinya

dalam keadaan dia sebagai wanita merdeka, maka ini adalah

pemikahan tanpa mahar." Tenhr ini lebih selamat bagi mereka

dari dosa daripada yang lainnya, dan dari ucapan dengan

pendapat pandir ini dalam halyang pertama.

Jawaban unfuk mereka, bahwa beliau #f tidak menikahinya

kecuali dia sebagai wanita merdeka, dan dengan mahar yang sah,

yang telah didapatkan olehnya dari beliau, dan beliau

memberikannya kepadanya, sebagaimana yang diperintahkan
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Rabbnya fr, yaitu kemerdekaannya yang penuh sebelum
pernikahan itu ketika beliau hendak menikahinya.

Budak mukatab secara otomatis tidak lepas dari empat
macam stafus. Bisa sebagai orang merdeka dari sejak al<ad kitabah
sebagaimana disebutkan dari sebagian sahabat,g -namun
mereka fidak berpendapat dengan ini-; atau sebagai budak
sebagaimana yang mereka katakan; atau sebagai budak selama dia
belum menunaikan, lalu bila telah menunaikan maka kemerdekaan
masuk kepadanya sehingga sebagiannya merdeka dan sebagian

lainnya sebagai budak -sebagaimana pendapat kami-; atau tidak
sebagai orang merdeka dan tidak pula sebagai budak, fidak
sebagiannya merdeka dan sebagian lainnya budak, namun ini
mustahil, tidak logis.

Jadi bila menurut mereka, dia sebagai budak, maka menjual
budak dan menggauli budak perempuan adalah halal selama tidak
ada nash yang melarang itu, dan di sini memang tidak ada nash
yang melarang itu. Bahkan nash yang shahih dan ijma yang
mepkinkan menunjukkan bolehnya menjual budak mukabb yang
telah menunaikan sebagian cicilannya.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al
Bukhari: Qutaibah mengabarkan kepada kami, Al-laits, yaitu hnu
Sa'd, mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dari Urwah bin
Az-Zubat, bahwa Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan
kepadanya, bahwa Barirah datang meminta tolong kepadanya
dalam kikbal>nya, sedangkan dia belum menunaikan sedikit pun
dari htabal>nya. Aisyah berkata kepadanya, "Kembalilah kepada
para pemilikmu. Bila mereka mau aku membayarkan unfukmu
kiabalrmu dan wal*mu milikku, maka akan aku lakukan.',
Barirah pun menyampaikan itu kepada para pemiliknya, namun
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mereka menolak dan berkata, "Bila dia mau, dia membayarkan

unfukmu, maka silakan engkau melakukannya, sedangl<an walamu

menjadi milik kami." Aisyah menyampaikan itu kepada

Rasulullah $, maka Rasululalh $ bersabda kepadanya, " Belilah

dia, lalu merdekakanlah dia. Karena wala ifu
harynlah bagi orang yang memerdekakan." Kemudian
Rasulullah S berdiri (dihadapan orang-orang), lalu beliau

bersabda,
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" Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan syarat-

sjnrat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah Ta'ala.

Barangsiapa mensyaratkan suafu syarat yang tidak terdapat di
dalam Kibb Allah Ta'ala, maka ifu tidak berlaku baginya walaupun

dia menqnratkan seratus syarat. Syarat Allah lebih berhak dan

lebih kuat"

Dari jalur Muslim: Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala'
mengabarkan kepada kami, Abu Usamah mengabarkan kepada

kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami -yakni dari

ayahnya-, Aisyah Ummul Mukminin mengabarkan kepadaku, dia

berkata: Barirah masuk ke tempatku lalu berkata, "Sesungguhnya

para pemilikku mengadakan akad habah denganku atas sembilan
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uqitrah dalam sembilan tahun, setiap tahun safri uqi5nh, maka
banhrlah aku." Aisyah berkata kepadanya, "Bila para pemilikmu
mau aku akan membayarkan unfuk mereka dengan sekali
pembayaran, aku memerdekakanmu dan walamumenjadi milikku,
maka akan aku lakukan." Barirah menyampaikan itu kepada para
pemiliknya, natnun mereka berkata, "Tidak, kecuali walanya milil<
kami." Aisyah berkata, "Lalu dia datang lagi kepadaku, dia
menyampaikan ifu kepadaku." Maka Aisyah mencelanya, lalu aku
berkata, "Kalau begifu tidak, demi Allah."

Sementara Rasulullah $ mendengar itu, lalu beliau

bertanya kepadaku, aku pun memberitahu beliau, maka beliau
bersabda, "Belilah dia lalu merdekakanlah, dan syaratkanlah owla
kepda mereka, karena saunggwhnya wala' ifu menjadi milik
oftrng Wng memerdekakan." Maka aku pun melakukannya.
Kemudian Rasulullah S berpidato sore harinya. Beliau

memanjatkan puja dan puji kepada Allah dengan pujian yang layak
bagi-Nya, kemudian bersaMa,
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"Mengap ada oftng-oftng yang mensyaratkan s5nmt-
sSmnt yang fidak terdapat di dalam Kitab Allah. ndak ada satu
syant pun yang tidak terdapat dalam Kitab Allah kecuali itu batil,
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walaupun ada serafus syarat Kitab Allah lebih berhak, dan syarat

Allah lebih kuat " L-alu disebutkan sisa haditsnya.

Dari jalur Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari

Ummul Mukminin Aisyah, menyempai ifu. Dari jalur Al Bukhari:

Abu Nu'aim -yaitu Al Fadhl bin Dukain- mengabarkan kepada

kami, Abdul Wahid bin Aiman mengabarkan kepada kami, ayahku

Aiman menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku masuk ke tempat

Aisyah Ummul Mukminin, lalu aku berkata kepadanya, "Aku

tadinya (budak) milik Utbah bin Abu Lahab, lalu dia meninggal, lalu

diwarisi oleh anak-anaknya. Kemudian mereka menjualku kepada

hnu Abi Amr Al Makhzumi, lalu dia memerdekakanku. Sementara

anak-anaknya Utbah mensyaratkan wala (untuk mereka)." Aisyah

berkata, "Barirah masuk ke tempatku, saat itu dia sebagai budak

mukatab, lalu dia berkata, 'Maukah engkau membeliku lalu

memerdekakanku?' Aku berkata, 'Ya.' Lalu Barirah berkata,

'Mereka (para pemilikku) tidak mau menjualku hingga mereka

mensyaratkan wal*ku (unfuk mereka).' Aku berkata, 'Aku tidak
membutuhkan itu.' Sementara Nabi S mendengamya, atau hal ini

sampai kepada beliau, lalu beliau bersabda kepadaku, 'Belilah dia

dan merdekakanlah diei." [-alu dia menyebutkan khabar ini sampai

selesai.

Dari jalur Abu Daud: Musa bin Isma'il mengabarkan kepada

kami, Hammad -yaitu Ibnu Salamah- mengabarkan kepada kami,

dari Khalid -yaitu Al Ha&dza'-, dari lkrimah, dari hnu Abbas,

bahwa Mughits adalah seorang budak, dia berkata, "Wahai

Rasulullah, berilah saran kepadanya." Rasulullah $ bersabda

kepadanya, "Wahai Barirah, bertakwalah engkau kepada Allah,

karena saungguhnya dia adalah suamimu dan aWh anakmu."

Barirah berkata, "Apakah engkau memerintahkan itu kepadaku?"
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Beliau menjawab, " Tidak, tapi aku hanya menSnrankan."
Sementara air mata Mughits mengaliri pipinya, lalu Rasululluh #
bersabda kepada AI Abbas, "Tidakkah engkau heran akan
kecintaan Mughits kepada Bairah dan kebencian Banmh
kepadanyil"

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan

kepada kami, Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari
hnu Abbas, dia berkata: Ketika Barirah diberi pilihan, aku melihat
suaminya membunfutinya di gang-gang Madinah, sementara air
matanya bercucuran mengaliri jenggohya. Lalu AI Abbas berbicara
kepada Nabi $ unfuknya, -unfuk memintakan saran beliau kepada
Barirah-, lalu Rasulullah $ bersabda kepadanya (Barirah), "Dia

suamimu dan ayah anakmu." Barirah berkata, "Apakah engkau
memerintahkan itu, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku
hanya pemberi saran." Barirah berkata, "Bila engkau pemberi
saran, maka aku Udak membufuhkan itu." Lalu Barirah memilih
dirinya sendiri. Lelaki tersebut bemama Al Mughits, dia budak
milik kelqarga Al Mughirah dari Bani Makhzum. Lalu Rasulullah $
bersabda kepada Al Abbas, "Tidakkah engkau heran akan sangat
bencinya Barirah kepada suaminya, dan akan sangat cintanya
suaminya kepadanyil"

I(habar ini sangat jelas lagi populer. Diriwayatkan juga dari
Nabi $ oleh Aisyah Ummul Mukminin, Barirah, dan Ibnu Abbas.

Diriwayatkan juga dari hnu Abbas oleh lkrimah, dan dari
Barirah oleh Urwah, serta dari Ummul Mukminin oleh Al Qasim
bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, Amrah dan Aiman.

Diriwayatkan dari Aiman oleh anaknya, Abdul Wahid. Dari
Amrah oleh Yahya bin Sa'id Al Anshari. Dari Al Qasim oleh
anaknya, Abdurrahman. Dari Urwah oleh Az-Zuhn, Hisyam
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anaknya, dan Yazid bin Ruman. Dan diriwayatkan dari mereka

oleh banyak orang dan sejumlah imam yang banyak jumlahnya,

sehingga menjadi nukilan yang cukup dart mutawati yang tidak

mungkin diselisihi. Ini adalah penjualan budak mukatab sebelum

dia menunaikan sesuafu.

Tidak diragukan lagi oleh setiap yang memiliki instink yang

lums, bahwa tidak seorang pun di Madinah yang tidak mengetahui

itu, karena itu adalah hansaksi yang terjadi antara Ummul

Mukminin dan segolongan sahabat, yaitu para maula Barirah.

Kemudian Rasulullah $ berpidato di hadapan manusia mengenai

perkara penjualannya di luar waktu khutbah, dan tidak ada yang

lebih masyhur daripada ini.

Kemudian karena berjalannya suaminya sambil menangis di

belakang Barirah di gang-gang Madinah, menambah populemya

perkara ini di kalangan anak-anak, kaum wanita dan kaum lemah.

Maka sangat jelas meyakinkan bahwa itu adalah salah salu iima'

para sahabat. Karena tidak boleh menduga seorang sahabat

menyelisihi perintah Rasulullah # y*g telah menegaskan dengan

penegasan ini.

Inilah ijma yang meyakinkan, tidak seperti pemberian satu

srla', gandum sebagai zakat pada Bani Al Harits bin Al Khazraj

yang berjarak satu mil dari Madinah tidak pula seperti

pencambukan oleh Umar sebanyak empat puluh kali sebagai

tambahan dalam bentuk ta'zir karena minum khamer, karena

shahih pula riwayat darinya yang menyelisihinya, dan dari sahabat

lainnya yang sebelumnya dan yang setelahnya. Dan tidak ada jalan

bagi mereka untuk menghadirkan kepada kami bukti dari seorang

sahabat yang menyatakan larangan penjualan budak mukatab
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sebelum menunaikan, kecuali perkataan sahabat yang kami tdak
mengetahui sanadnya dari hnu Abbas. Silakan catat ini.

Segolongan dari mereka berkata, "Yang dijual itu hanyalah
kitababnya." Maka kami berkata, "Kalian berdusta dengan
kedustaan yang merekayasa wakfunya, padahal di dalam
khabamya mendustakan kalian, bahwa Ummul Mukminin
membelinya dan memerdekakannya, sementara waltnya menjadi

miliknya."

Sebagian mereka berkata, "sesungguhnya ini lemah." Maka

kami katakan, "Kalian berdusta dengan kedustaan yang

merekayasa waktunya, sedangkan di dalam khabar disebutkan,

bahwa kisah ini terjadi di Madinah, dan Al Abbas serta anaknya,

AMullah, berada di sana, dan bahwa kitabah itu unhrk sembilan

tahun, setiap tahunnya satu uqiyah, dan bahwa dia (Barirah) belum

menunaikan sedikit pun. Tidak ada perbedaan di kalangan ahli
ilmu dan riwayat, bahwa Al Abbas dan Abdullah Udak masuk ke

Madinah dan tdak pula menetap di sana kecuali setelah
penaklukkan Makkah. Nabi $ semenjak masuk Madinah, setelah

ditaklukkannya Makkah, hanya hidup selama dua tahun empat
bulan.

Jadi dimana kelemahannya, dan dimana waktu-waktu
pencicilannya? Maha Suci Allah, betapa mudahnya mendustakan

orang-orang itu dalam masalah agama. Kami berlindung kepada

Allah dari petaka. Diriwayatkan kepada kami dari jalur

AMurrazzaq, dari hnu Juraij: Aku berkata kepada Atha',
"Seorang budak yang aku telah mengadakan perjanjian kitabah
dengannya, lalu aku menjualnya sebagai budak atau tetap
mengadakan kitabah tapi dia tidak mampu?" Atha' berkata, "Dia
menjadi budak bagi orang yang membelinya."
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Ini dikatakan juga oleh Amr bin Dinar. Aku berkata kepada

Atha', "Bagaimana bila dia melunasi kitababnya lalu merdeka?"

Atha' menjawab, "Dia menjadi maula orang yang membelinya."

Aku katakan kepada Atha', "Bagaimana ini, kiabah itu
pemerdekaan?" Atha' berkata, "Sama sekali bukan, bukan

pemerdekaan. Hanya saja dikatakan mengenai budak mukabb,

bahwa dia diwarisi, maka yang mewarisinya tidak boleh

menjualnya kecuali dengan izin pihak yang telah mengadakan

kitababnya."

Dikatakan juga oleh Amr bin Dinar bahwa hnu Juraij

berkata: Aku katakan kepada Atha', "Bagaimana kalau saudara-

saudaraku, anak-anakn5n ayahku, mengizinkanku menjualnya,

sedangkan anak-anak kakekku tidak mengizinkan?" Atha' berkata,

"Cukup bagimu di2inkan oleh para ahli warisnya dari golongan

ashababnya saat itu." Atha' berkata, "Adapun budak mukatab

yang engkau sendiri yang mengadakan kitabalrnya. lalu engkau

menjualnya sebagai budak dan yang menjadi tanggungannya,

maka dalam hal ini engkau tidak perlu meminta izin kepada

seorang pun. Bila dia tidak mampu maka dia menjadi milik orang

yang membelinya, dan bila dia merdeka maka dia menjadi maula

orang yang membelinya. "'

Demikian Atha' dan Amr bin Dinar, keduanya

membolehkan bagian budak mukatabtanpa ketidakmampuan, dan

Ibnu Juraij tidak menyelisihi keduanya. Yang mengherankan

adalah sebagian mereka membolehkan penjualan kibbabnya

budak mukatab -padahal ini hamm-, karena ini penjualan gharar

(mengandung tipuan), namun mereka melarang menjual bagian

budaknya sebelum dia menunaikan -padahal ini halal mutlak-.

Kemudian mereka berkata, "Bila si budak telah menunaikan lalu
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merdeka, maka wal*nya menjadi milik orang yang menjual
kiabal>nya. Dan bila dia tidak mampu maka dia menjadi budak
bagi orang yang membeli kibbah-nya.

Ini pencampuradukkan yang fidak ada bandingannya,
karena ini adalah penjualan, bukanlah penjualan sementara
kepemilikan bagian budaknya bagi yang tidak membelinya. Semua
ini batil. Sebagian mereka berdalih dalam melarang penjualannya
dengan firman Allah &,

"i:i\;w" Penuhilah akad-akad rfu." (Qs. Al Maaidah I5l: 1)

Ini hujjah atas mereka, bukan bagi mereka. Karena mereka
memandang ketidak mampuannya bila dia tidak mampu, dan
pembatalan kitabalrnya, sementara mereka lupa firman Allah @,
"Penuhilah akad-akadrfu." (Qs. Al Maaidah [5]: 1)

Mereka berkata, "Kaum muslimin harus menetapi
persrTamtan yang mereka sepakati." Kami katakan, kalau begifu,
silakan kalian bolehkan syaratrya atas budak perempuan mukatab
dan dalam hal menggaulingra, sebagaimana yang dilakukan oleh
Sa'id bin Al Musa5yib dan yang lainnya.

Mereka berkata, "lni syarat yang tidak terdapat di dalam
Kitab Allah." Kami katakan, ketidakmampuan juga syarat yang
tidak terdapat di dalam Kitab Allah Ta'ala, tidak ada bedanya.

Kemudian mereka tidak berteda pendapat mengenai orang yang
menetapkan atas dirinya karena Allah S untuk memerdekakan

budak ini -bila ayahnya siuman, atau bila datangnya orang yang
sedang bepergian-, maka sesungguhnya dia berhak menjualn5ra
setelah yang sedang bepergian ifu belum datang, dan selama sang
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aph belum siuman. [-alu mengapa mereka tidak melarang ini

dengan dalih, "Penuhilah alad-akaditu " (Qs. Al Maa'idarh [5]: 1)

Bila mereka berkata, "Si budak tidak lagi berhak atas

kemerdekaan ihr karena kematian ayah yang sakit atau orang yang

bepergian tersebut." Maka kami katakan, dan budak mukatab juga

tidak lagi berhak atas kemerdekaan menurut kalian karena faktor

ketidakmampuan, dan ihr tidak ada bedanya. Bagaimana bisa

demikian, bukankah firman Allah Ta'ala, "Penuhilah akad-akad

rtu" (Qs. Al Maa'idah [5]: 1) menghalangi penjualan tersebut.

Sebenamln ihr hanSalah pencegah dari membatalkan akadnya

dengan memaksudkan pembatalan

Adapun menggauli budak perempuannya yang mukatab,

maka telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin

Hanbal: AMushshamad bin Abdul Warits At-Tannuri mengabarkan

kepada karni, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada

kami, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata, "Bila seorang lelaki

mengadakan akad kibbah dengan budak perempuannya dan

mensyaratkan boleh menggaulinya hingga dia menunaikan kabalr
nya, maka itu tidak apa-apa." Demikian juga pendapat Abu Tsaur.

Ya.rg mengherankan, orang-orang yang melarang

menggaulin5n berbeda pendapat, yang mana Al Hakam bin

Utaibah berkata, "Bila budak itu hamil, maka batallah kitabah itu,

dan si budak berstafus ummul walad." Az-Zvhn berkata, "Si

majikan dicambuk seratus kali. [-alu bila si budak hamil, maka dia

menjadi ummul walad."

Ali berkata: Andaikan saya tahu bagaimana dicambuk

serafus kali orang yang menggauli budak perempuan yang menjadi

ummul bila dia hamil. Sungguh ini sangat
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mengherankan. Hal ifu hanyalah halal atau zina, dan tidak ada

yang ketiganya.

Qatadah berkata, "Dia dicambuk sembilan puluh sembilan

kali. Dan budak perempuannya juga begitu bila dia yang

menggodanya." Sufuan Ats-Tsauri berkata, "Tidak ada hukuman
apa pun atas si majikan dan tidak pula atas budak. Bila si budak

hamil, maka dia boleh memilih antara melanjutkan kitabah atau
menjadi ummul walad dengan membatalkan kitabah." Abu
Hanifah dan Malik berpendapat seperti pendapat Sufiyan, hanya

saja dengan tambahan, "Bila melanjutkan kitabah, maka dia

mengambil mahar darinya berupa mahar standamya, lalu dengan
ifu dia menggunakannya unfuk kitabalrnya-" Sementara malik
menambahkan, "Sang majikan diberi hukuman."

Abu Muhammad berkata: Seandainya saya tahu makna
budak itu mengambil mahar darinya, apakah dia sebagai istuinya

sehingga dia berhak atas mahar? Ini yang batil; ataukah dia
sebagai pelactr? Namun Rasulullah 4$ telah mengharamkan upah
pelacuran; ataukah dia sebagai budaknya sehingga dia halal dan
tidak ada mahar baginya; ataukah dia haram karena suatu sifat
seperti sedang haid atau sedang berpuasa dan serupanya. Jadi
pendapat ini kacau, tidak logis.

AsySyafi'i berkata, "Keduanya di-tabir, dan si budak
berhak atas mahar standamya. Dan dia menjadi ummul umlad
nya." Pendapat ini kontadiktif sebagaimana yang telah kami
sebutkan. Yang mengherankan dari argumen-argumen mereka
dalam melarang menggaulinya adalah mereka mengatakan,
"Budak itu tidak berada di bawah kepemilikannya, dan si budak
memiliki dirinya sendiri, seperti budak yang digadaikan."
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AIi berkata: Ini dusta. Budak itu tidak terputus dari
kepemilikannya, kecuali dengan penunaian. Klaim ifu tidak bisa

dijadikan sebagai hujjah, dan budak perempuan yang digadaikan

adalah halal bagi majikannya. Orang yang melarang menggaulinya

adalah salah. Pendapat itu berhujjah terhadap yang batil dengan
yang batil, terhadap klaim dengan klaim, dan terhadap pendapat
mereka dengan pendapat mereka sendiri. Mereka juga

mengatakan, "Kepemilikannya telah gugur berupa pengambilan

manfaat darinya, dan menggaulinya termasuk diantara mengambil

manfaat darinya."

Abu Muhammad berkata: Ini dusta, bahkan kepemilikannya
gugur dari stafus budaknya, sedang kepemilikan status budaknya
termasuk manfaatnya. Yang benar di sini, bahwa manfaat-

manfaatrnya dibolehkan baginya tanpa ada perbedaan, sehingga
tidak keluar dari kepemilikannya kecuali apa yang dikeluarkan oleh
nash, dan tidak ada nash yang melarang menggaulinya selama si

budak belum menunaikan. Sebagian mereka berkata, "Menggauli-

nya sama dengan merusak sebagiannya." Ini sangat pandir. Bila itu
sama dengan memsak sebagiannya, tenfu itu diharamkan atasnya

sebelum akad kitabah, sebagaimana diharamkan atasnya merusak
sebagiannya, dan tidak ada perbedaan.

Pendapat kami, "Bila kembali kepada kepemilikannya maka
habah itu tidak turut kembali." Ini karena setiap akad menjadi
batal sebab suafu hak, sehingga tidak kembali berlaku kecuali
dengan mengulang akadnya, atau karena diwajibkan kembalinya
setelah batalnya oleh suafu nash, sedangkan di sini tidak ada nash.

Apabila budak telah menunaikan sebagian, maka status

merdeka masuk kepadanya sesuai dengan kadar yang telah
ditunaikan. Tidak halal menjual yang merdeka, tidak halal pula
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menjual bagian dari yang merdeka, tidak pula menggauli orang
yang sebagian dirinya merdeka. Karena dia saat itu tidak lagi
sebagai budaknya, tapi sebagiannya sebagai budaknya dan
sebagian lainnya bukan budaknya. sedangkan persefubuhan tidak
dapat dibagi, dan persefubuhan yang haram tidak pemah
dihalalkan.

Bila majikan melakukan itu maka dia sebagai pezina,
sehingga diberlakukart hadd atasnya, dan bila terlahir anak maka si

anak tidak dinasabkan kepadanya. Demikian pendapat Al Hasan
Al Bashri. Namun majikan boleh menjual apa yang masih
dimilikinya pada budakryu, dan berdasarkan apa yang telah kami
sebutkan tentang bolehnya seseorang menjual bagiannya yang
masih di dalam kepemilikannya.

Pendapat kami, "Bila majikan meninggal maka batallah
kitabah ifu, atau yang porsi bagian dari apa yang belum ditunaikan
darinya." lni berdasarkan firman Allah &,

W1,*iv-#71
"Dan tidaHah seseorang membuat dosa melainkan

kemudharatannjn kembali kepada dirtnjta sendirt." (es. Al An,aam
[6]: 164).

Dan telah dirir,vayatkan secara shahih dari Rasululluh #
tentang masuknya kemerdekaan kepada budak mukabb dengan
terjadinya penunaian dan sisanya masih tetap berstafus budak. Bila
majikan meninggal, maka apa yang telah merdeka darinya dengan
penunaian itu menjadi merdeka, fidak boleh kembali menjadi
budak. sedangkan yang tersisa sebagai budak kemudian dimiliki
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oleh para ahli waris, atau yang diberi wasiat, atau para pemberi

utangnya-

Tidak dibolehkan akad orang yang sudah meninggal dalam

harta orang lain. Sebelumnya telah kami kemukakan pendapat

Asy-Sya'bi, bahwa mayat tidak memiliki syarat. Sementara mereka

mengatakan, "Mereka mewarisi kitabah." Ini batil menurut dasar-

dasar mereka. Karena menumt mereka, kitabah bukan utang, dan

bukan harta yang tetap wajib. Maka batallah pendapat mereka

yang menyatakan bahwa itu diwarisi. Sedangkan kematian budak

mukabb. Mengenai ini ada perbedaan pendapat antara pendapat

yang lama dan baru.

Segolongan ulama mengatakan, "Semua hartanya milik

majikannya." Ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq,

dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ma'bad Al Juhani, dia berkata,

"LJmar bin Khaththab memutuskan tentang budak mukatab yang

meninggal dan memiliki anak-anak yang merdeka serta memiliki

harta yang lebih banyak daripada sisa cicilan yang menjadi

tanggungannya, bahwa semua hartanya milik majikannya."

Dari Abdurrazzaq, dat'. Sufyan Ats-Tsauri, dari Thariq, dari

Asy-Sya'bi, dari Zaid bin Tsabit, dia mengatakan tentang budak

mukatab yang meninggal dan memiliki ahli waris, "Sesungguhnya

semua hartanya milik majikannya."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari hnu Juraij, dari Atha', dari

hnu Umar, dia mengatakan tentang apa yang ditinggalkan oleh

budak mukatab, "ltu semua milik majikannya." Ini juga pendapat

Umar bin AMul Aziz, Qatadah, An-Nakha'i, Asy-Syafi'i, Ahmad

bin Hanbal, dan Abu Sulaiman, serta para sahabat mereka.
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Segolongan lainnya mengatakan selain ini, sebagaimana

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah

dan AMurrazzaq.Hammad berkata: Simak bin Harb mengabarkan

kepada kami, dari Qabus bin Mukhariq bin Sulaim, dari ayahnya.

Sementara Abdurrazzaq mengatakan: Dari Juraij, dari Atha'.
Kemudian keduanya sama-sama berkata: Dari Ali, mengenai

budak mukatab yang meninggal dan memilik anak-anak yang

merdeka, dia berkata, "Ditunaikan dari apa yang dia tinggalkan

unfuk melunasi sisa kitababnya, dan apa yang tersisa darinya

menjadi warisan anak-anaknya. "

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufuan bin Uyainah dan Al
Mu'tamir bin Sulaiman, keiuanya dari Isma'il bin Abu Khalid dari
Asy-Sya'bi, dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata tentang budak

mukatab bila dia meninggal dengan meninggalkan harta,
"Difunaikan atas namanya apa yang tersisa dan kibbal>nya. Dan
sisanSn dikembalikan kepada anak-anaknya bila dia merniliki anak-

anak yang merdeka." Demikian juga yang dipuhrskan oleh
Syuraih.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari
Ma'bad Al Juhani, bahwa Mu'awiyah berkata mengenai budak

mukabb dan memiliki anak-anak merdeka dan harta, "Diberikan

kepada majikannya apa yang tersisa dari kitababnya, dan yang

sisanya unfuk anak-anaknya yang merdeka." Demikian juga yang

dikatakan oleh Ma'bad. Ini juga merupakan pendapat Al Hasan Al
Bashri, hnu Sirin, An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, bahwa itu menjadi

hak para ahli warisnya setelah ditunaikan htabalmya. Dan ini juga

merupakan pendapat Amr bin Dinar.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dmi Az-A)hri, dia
berkata, "Bila budak mukatab memiliki anak-anak yang furut
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bersamanya di dalam kitabalrnya dan anak-anak yang tidak turut
bersamanya di dalam kitababnya, maka ditunaikan apa yang tersisa

da''i kibbalrnya, kemudian sisa hartanya dibagikan kepada semua

anak-anaknya sesuai dengan bagian mereka." Ini juga merupakan
pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hai, Abu Hanifah, dan

Ishaq bin Rahawaih.

Segolongan lainnya mengatakan selain ini, sebagaimana

yang diriwayatkan kepada kami dari Malik dan yang menirukan-

nya, bahwa bila budak mukatabyang di dalam kitababnya disertai

oleh ibunya, ayahnya, kakeknya, neneknya, anak-anaknya, baik

laki-laki atau perempuan, cucu-cucunya, baik dari anak-anak laki-

lakinya dan perempuannya, saudara-saudaranya, baik laki-laki atau

perempuan, dan para istrinya, atau sebagian dari yang kami

sebutkan ini. Sementara dia telah mengadakan kitabah atas dirinya

dan atas orang-orang yang kami sebutkan dengan safu kitabah,

dan dia mempunyai anak-anak yang merdeka, saudara-saudara

yang merdeka, dan dua orang hra merdeka, lalu dia meninggal

dengan meninggalkan harta, maka ditunaikan apa yang tersisa dari

kitababnya, lalu orang-orang yang kami sebutkan tadi turut
bersamanya di dalam kitabah ini mewarisi apa yang tersisa dari

hartanya sesuai dengan porsi pembagian warisan. Sementara ayah

yang merdeka, ibu yang merdeka, anak-anak yang merdeka, dan

saudara-saudara yang merdeka, tidak ikut mewarisi, baik ada

seseorang dari mereka yang furut bersamanya di dalam kitabah in)
maupun tidak. Bila di dalam kitabah itu dia bersama orang yang

seseorang tidak merdeka bila memilikinya, seperti paman, sepupu,

dan keponakan, maka tidak ada hak bagi mereka, dan semua

hartanya menjadi milik majikannya.
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Pendapatnya berbeda-beda mengenai suami dan istri, dia
pemah mengatakan, "Keduanya mer*nrisi bila furut bersamanya di
dalam safu kitabah." Dan pemah juga mengatakan, "Keduanya

tidak mewarisinya." Namun pendapatnya tidak berbeda, bahwa
keduanya tidak mewarisi bila keduanya tidak turut bersamanya di
dalam kitabah. Kami tidak mengetahui pendapat ini dari seorang
makhluk Allah @ sebelumnya. Ini adalah ketentuan yang tidak
pemah terdengar yang lebih mencuat dari ini, dan ini menyelisihi

AI Qur'an, As-Sunnah, logika, dan pendapat semua ulama yang

diketahui pendapabrya.

Segolongan ulama mengatakan, sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu
Awanah mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah bin
Miqsam, dari hrahim An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, keduanya dari
Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Budak mukatab mev.rarisi sesuai

dengan kadar yang telah dia funaikan, dan terhalangi sesuai

dengan kadar yang telah dia funaikan, serta merdeka sesuai

dengan kadar yang telah dia tunaikan."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa
Ali bin Abu Thalib berkata mengenai budak mukatab, "Dia
merr.rarisi sekadar apa yang telah dia funaikan, dicambuk sebagai

hadd sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan, dan diyatrya
sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan."

Dari jalur Sufyan bin Uyainah, dari hnu Abi Najih, dari
Mujahid, dia berkata, "Ali bin Abu Thalib berkata, 'Budak mukatab
merdeka darinya sesuai dengan kadar yang telah dia tunaikan'."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah
mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari hrahim An-
Nakha'i, bahwa dia ditanya tentang budak mukatab. Dia pun
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menjawab, "Bila dia telah menunaikan nominal harga budaknya

maka dia berutang. Bila dia meninggal maka ditunaikan atas

namanya sisa mukatababnya. Anaknya mewarisi sesuai dengan

kadar yang telah merdeka darinya, dan para maularrya mer,parisi

sesuai dengan kadar yang masih berstafus budak darinya."

Abu Muhammad berkata: Kelemahan pendapat Malik lebih

masyhur daripada sibuk mengambilnya. Cukuplah dari itu bahwa

tidak diketahui dari seorang pun sebelumnya, dan bahwa tidak ada

nashyang dibawakannya, tidak pula riwayat yang rusak, tidak pula

qiyas, dan tidak logis.

Sebagian mereka berkata, "Karena budak mukatab trdak

memiliki hukum budak dan tidak pula hukum orang merdeka,

maka untuk warisannya diharuskan hukum lain selain hukum

budak dalam warisan mereka dan selain hukum orang merdeka."

Ali berkata: Kami berkata, "Kalau begitu silakan kalian

katakan demikian dalam hal hududrrya. silakan kalian keluarkan

hudud sendiri unfuknya. Katakan juga demikian mengenai

diyabrya. Katakan juga seperti ini mengenai ummul walad.

Bagaimana bisa, sedangkan dasar kalian ini batil, dan sebagai

klaim dusta. Bagi kalian tidak ada bedanya antara budak mukatab

dan budak yang lain, kecuali majikannya tidak boleh menarik

hartanya, tidak boleh mempekerjakannya, dan tidak melarangnya

unfuk mengelola hartanya dan mencari harta. Sebagaimana tidak

ada bedanya antara ummul walad dan budak perempuan, kecuali

bahwa dia tidak boleh dijual selamanya, tidak boleh dihibahkan

selamanya, dan selamanya tidak kembali kepada hukum budak."

Mereka juga mengatakan, "Harta ini dibekukan untuk

memerdekakan mereka semua, sehingga seakan-akan ifu milik
mereka." Kami katakan, kalau begifu, silakan kalian tetapkan ihr
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diantara mereka secara sama rata berdasarkan dalil ini, dan kalian

jangan membaginya dengan porsi pembagian warisan" Masukkan

pula setiap orang yang bersamanya di dalam kitabah berdasarkan

dalil tersebut. Secara umum, kami tidak tahu bagaimana jiwa

seseorang merasa tenteram unhfi menerima pendapat ini karena

sangat rusaknya, disamping dasamya juga rusak. Tidak boleh

seseorang mengadakan al<ad htabah atas dirinya dan orang lain

dengan safu kitabah, karena itu adalah syarat yang tidak terdapat
di dalam Kitab Allah @, maka itu batil.

Pendapat Abu Hanifah, ifu sangat jelas salah. Karena

mereka mengakui bahwa budak mukatab adalah budak selama

masih ada satu dirham atas tanggungannya. Dia juga demikian,

sehingga bila dia meninggal maka dia meninggal sebagai budak,

dan bila dia meninggal sebagai budak, maka tidak mungkin te4adi

kemerdekaan atas seorang maFt setelah kematiannya. Secara

umum tampaklah rusaknya pendapat mereka. Mereka tidak
berteda pandangan mengenai orang yang mengatakan kepada

budaknya, "Kamu merdeka bila matahari tergelincir hari ini." Lalu
budak ihr meninggal sedetik sebelum tergelincimya matahari, maka

budak itu meninggal sebagai budak, dia tidak diwarisi oleh para

ahli warisnya, dan semua hartanya milik majikannya.

Sedangkan orang yang mengatakan, "Semua hartanya milik
majikannya," maka hanya beralasan bahwa karena dia tetap

sebagai budak selama masih ada safu dirham atas tanggungannya.

Ini pendapat yang telah kami jelaskan kebatilannya dengan
keputusan Rasulullah $, bahwa budak mukakb masuk kepadanya

kemerdekaan sekadar dengan apa yang telah dia funaikan, dan dia
mev,rarisi sesuai dengan kadar yang telah dia funaikan. Jadi, benar

bagian tersebut dihukumi dengan hukum orang merdeka, dan
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sisanya dihukumi dengan hukum budak dalam hal warisan dan

dalam segala sesuafu.

Kehamilan budak perempuan mukatab, maka selama belum

ditiupkan ruh kepadanya, maka sebagian dirinya sebagaimana

yang telah kami kemukakan, sehingga bagian ifu dihukumi dengan

hukum tersebut. Dan bila telah ditiupkan ruh kepadanya, maka

berlaku padanya hukum lainnya.

Allah S berfirman,

" Kemudian Kami jadikan

lain." (Qs.Al Mu'minuun [23]: 14)

Saat ifu dia lelaki namun
perempuan bisa menjadi lainnya.

dihukumi ibu.

Allah @ berfirman,

;r.GLi;:6\*'
dia makhluk yang (berbentuk)

bisa menjadi perempuan, atau

Maka janin dan budak tidak

W1,*i:*#1i
" Dan tidaHah seseorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (Qs. Al An'aam

[6]: 164)

Bila dikatakan, mengapa kalian tidak membolehkan
pemerdekaan semua budak mukatab bila sebagiannya merdeka
berdasarkan sabda Rasulullah $,

xk ,y )rb .r;rto-...o1o.
G, il Lai;' 6;el JA
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" Barangsiapa memerdekakan bagian miliknjn pada seorang
budak, maka dia memerdekakan semuanya."

Kalian mengharuskan pengupayaan dengan pemerdekaan

itu?

Maka kami katakan, tidak boleh membenturkan hadits-
hadits Rasulullah S satu sama lainnya, dan tidak boleh

ditinggalkan hukumnya dengan hukumnya yang lain. Bahkan

semua hukumnya adalah wajib diikuti, dan semua sabdanya adalah

benar, didengar dan dipatuhi. Beliau telah memerintahkan orang

yang memerdekakan sebagiannya untuk memerdekakan seluruh-

nya, baik atas orang yang memerdekakan sebagiannya itu bila dia

memiliki harta, ataupun dengan pengupayaan. Dan beliau telah

mengkhususkan budak mukatab dengan hukum lainnya, yaifu

merdeka sebagiannya. Sementara sebagian lainnya tetap berstatus

budak.

Kami menerima semua yang beliau perintahkan kepada

kami, dan sebagiannya tidak bertentangan dengan sebagian

lainnya. Orang yang mengesampingkan pengajaran agama
Rasulullah S maka dia sangat bodoh. Padahal kedua hukum ini

adalah shahih, pada keduanya ada perbedaan pandangan di
kalangan salaf maupun khalaf, dan keduanya merupakan nukilan
perorangan-perorangan yang tsiqah, maka sebagiannya tidak lebih

utama untuk diterima daripada sebagian lainnya.

1691. Masalah: Kitabah tidak dihalalkan dengan syarat
pelayanan saja, tidak pula dengan syarat bekerja setelah merdeka,
dan tidak pula dengan syarat yang tidak ada dasar nashtya.
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Kibbah dengan semua bentuk itu adalah batil berdasarkan saMa
Rasulullah $,

" Setiap syarat yang tidak terdapat dalam Kitab Allah adalah

batil."

L692- Masalah: Barangsiapa yang diakad kibbah hingga

waktu yang tidak ditetapkan, maka dia tetap di atas kiAbabnya
selama majikannya masih hidup. Dan apa yang tidak keluar dari

kepemilikan majikan, maka manakala dia menunaikan apa yang

telah diperjanjikan maka dia merdeka. Karena ini adalah sifat

kitabalrnya dan akadnya sehingga tidak boleh melampauinya. Dan

barangsiapa yang diakad kiAbah hingga wakfu tertentu dengan

satu cicilan atau dua cicilan atau lebih, lalu tiba waktu cicilan

namun dia belum menunaikan, maka para ulama berbeda

pendapat mengenai ifu.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq: Ibnu

Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan

kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata

mengenai budak mukatab yang telah menunaikan awal kitabalrnya
kemudian tidak mampu. Dia berkata, "Dia dikembalikan sebagai

budak. Majikannya lebih berhak terhadap syaratrya yang telah

disyaratkan." hnu Jurarj berkata: Dan Isma'il bin Umayyah

mengabarkan kepadaku, bahwa Nafi' mengabarkan kepadanya,

bahwa hnu Umar melakukan itu. Maksudnya dia mengembalikan

budak mukatabnya kepada status budak, karena dia tidak mampu

setelah menunaikan setengah kitababnya.

.jYr:. t* yt qq ,t=,; y'; JE
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Dari jalur Al Hajjaj bin Arthah, dari Hushain bin
Abdurrahman, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali berkata, "Bila budak
mukatab tidak mampu sehingga dia memasukkan suafu cicilan
kepada cicilan lainnya, maka dia dikembalikan kepada status

budak."

Diriwayatkan kepada kami dari Abu Ayy,rb Al Anshari,
bahwa dia mengadakan akad kitabah dengan Aflah, kemudian dia
menemuinya, lalu memintanya untuk membatalkan kitabah tanpa
anggapan ketidakmampuan. Maka Abu Ayyub pun menyetujui itu
lalu mengembalikannya sebagai budak, kemudian memerdekakan-

nya tanpa syarat. Ini disebutkan juga oleh Makhramah bin Bukair
dari ayahnya, bahwa itu tidak apa-apa. Demikian juga pendapat
Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman. Mereka
berkata, "Menetapkan ketidakmampuan budak mukatab diboleh
antara dirinya dan majikannya tanpa melalui sultan (pemerintah)."

Hanya saja Malik memiliki pendapat lain, bahwa tidak boleh
menetapkan ketidakmampuan itu kecuali dengan kepuhrsan sultan.
Kemudian mereka yang berpendapat bolehnya menetapkan
ketidakmampuan itu bersilang pendapat.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah
dan hnu Abi Arubah, keduanya dari Qatadah, dari I(halash bin
Amr, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Bila budak mukabb
tidak mampu, maka dia mengupayakan selama dua tahun -hnu
Abi Arubah menambahkan, bila dia menunaikan (maka dia
merdeka), dan bila tidak maka dikembalikan pada status budak-."

Demikian juga pendapat Al Hasan Al Bashri dan Atha' bin
Abu Rabah. Sedangkan Jabir dan hnu Umar tidak mengatakan
penangguhan, bahkan hnu umar langsung mengembalikan status
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budak saat dia menyebutkan tidak mampu. Begitu juga pendapat

Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur AMvrra?zaq, dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Thariq bin Abdurrahman, dari AsySya'bi,
bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang budak mukatab
yang tidak marnpu, bahwa dia dimerdekakan sesuai perhifungan.

Maksudnya berdasarkan hitungan apa yang telah dia funaikan.

Ibnu Abi [-aila, Al Hakam bin Utaibah, Al Hasan bin Hai
dan Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Dia tidak menjadi budak

hingga terlilit oleh dua cicilan yang tidak dihrnaikannya." Al Auza'i
berkata, "Bila dia tidak mampu, maka ditangguhkan dua bulan."

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata, "Bila dia tidak mampu, maka

ditangguhkan tiga hari saja, kemudian dijadikan budak." Malik

berkata, "Sultan memberi tangguh sesuai dengan kadar yang

dipandangnya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah,

dari Amr bin Dinar, dia berkata: Jabir bin Zaid berkata, "Bila

budak mukatab tidak mampu maka dia mengupayakan."

Sebelumnya kami telah menyebutkan perkataan Umar bin

I(haththab, Ali bin Abu Thalib dan Syuraih, bila budak mukatab

telah menunaikan setengah maka tidak ada lagi status budak
padanya, dan dia sebagai orang yang berutang. Ini shahih dan

mereka.

Pendapat Ibnu Mas'ud, "Bila dia telah menunaikan

sepertiga kitabalrnya maka dia seorang yang berutang." Pendapat

Ibrahim, "Bila dia menunaikan seperempat kiabal>nya maka dia

seorang yang berutang." Pendapat Atha', "Bila dia menunaikan

tiga perempat kitababnya maka dia seorang yang benrtang."

Pendapat hnu Mas'ud dan Syuraih, "Bila dia menunaikan nominal

El - AlMuhalla



harganya maka dia seorang yang bemtang." Ini shahih dan
keduanya.

Kami tidak mengetahui hujjah untuk sahr pun dari pendapat
ini, dan yang paling mengherankan adalah pendapat ulama yang

membatasi penangguhan dengan tiga hari atau dua bulan, dan
ulama yang menetapkan ifu diserahkan kepada sultan. Bagaimana
menumt Anda ketika sultan tidak memberinya penangguhan

kecuali hanya satu jam, tiba-tiba dia memandang untuk
memberinya penangguhan selama 50 tahun?

Kemudian kami katakan kepada mereka semua, "Kitabah

tidak terlepas dari menjadi utang yang lazim, atau menjadi
kemerdekaan dengan suafu sifat yang bukan utang, dan tidak ada
jalan untuk yang ketiga, baik secara agama maupun logika."

Bila ifu menjadi kemerdekaan dengan suatu sifat, maka
yang wajib adalah saat tibanya waktu tersebut lalu dia tidak
menunaikannya, maka dia tidak memenuhi sifat yang mana tidak
ada kemerdekaan kecuali dengannya, sehingga akadnya batal dan
tidak ada kemerdekaan baginya. Tidak boleh ada penangguhan

unfuknya walau sekejap mata. Seperti orang yang mengatakan

kepada budaknya, "Biia ayahku datang hari ini, kamu merdeka."
Lalu ayahnya datang setelah terbenamnya matahari, maka tidak
ada kemerdekaan baginya. Ini juga pendapat ulama fikih Azh-
Zhahiri -dan juga pendapat Jabir dan lbnu Umar. Mereka saling

berkontradiksi dengan kontradiksi yang sangat buruk, serta

melarang menjualnya- walaupun belum menunaikan sedikit pun.

Jadi, benar bahwa menurut mereka itu bukanlah
pemerdekaan dengan suatu sifat, atau utang yang wajib, sehingga

tidak ada jalan untuk membatalkannya. Sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari Jabir bin Zaid, lalu kami

AlMuhalla - [231|



I
memperhatikan ihr, kemudian kami dapati Rasulullah $ telah

memufuskan masuknya kemerdekaan kepadanya sekadar dengan

apa yang telah dia funaikan.

Benar dengan seyakin-yakinnya, bahwa ifu adalah utang

yang wajib yang gugur darinya sesuai dengan kadar yang telah dia

tunaikan darinya sebagaimana utang-utang lainnya. Dan bahwa ifu

bukanlah pemerdekaan dengan suatu sifat. Karena penunaian

sebagian kitabah bukan sifat yang mereka akadkan kemerdekaan

itu atasnya. Apabila hal itu demikian, maka Allah S berfirman,

i;; Jf,;{i;'?i6(;,;:
" Dan jika (onng berutang ifu) dalam kesukaran, maka

benlah tangguh sampai dia berkelapangan " (Qs. Al Baqarah [2]:

280)

Allah S berfirman,

')fi\W
" Penuhilah akad-akad rtu " (Qs. Al Maaidah [5]: 1)

Jadi dia harus memenuhi akad kitabah itu. Tidak boleh

menariknya kembali dengan perkataan. Dan diwajibkan
penangguhan hingga dia mampu.

Bila dikatakan, "Bila ihr utang sebagaimana yang Anda

katakan, lalu mengapa Anda tidak menghukumi dengannya -
walaupun si budak atau si majikan meninggal, atau keluar dari
kepemilikannya- sebagaimana kalian menghukumi utang-utang

lainnya?"
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Maka kami katakan, kami tidak melakukan itu, karc.na itu

bukan utang mutlak, tapi utang yang disahkan oleh kepastian

kepemilikan, dan dibatalkan oleh batalnya kepemilikan. Karena

hanya diwajibkan bagi majikan dengan syarat dia memerdeka-

kannya dengan penunaiannya atas budak dengan syarat bahwa

penunaiannya menjadikan dia merdeka. Inilah yang disinggung

oleh Al Qur'an, dan ditafsirkan oleh As-Sunnah dari

Rasulullah $.
Bila majikan meninggal maka batallah keberadaan orang

yang memerdekakan, sehingga batal juga syarat yang tadinya ada

atasnya, serta batal juga syarat dari budak, karena tidak ada lagi
jalan unhrk menyelesaikannya.

Bila budak meninggal maka batal juga keberadaan akad

tersebut, dan batal juga syarat merdeka yang akan menjadi

miliknya, sehingga batal juga utang majikannya, karena tidak ada

jalan untuk mendapatkan utang itu kecuali dengan cara tersebut.

Bila budak keluar dari kepemilikannya, maka demikian juga,

karena batal pemerdekaannya terhadap budak milik orang lain,

maka batallah utang untuknya yang tidak diwajibkan baginya

kecuali dengan apa yang telah batal itu, dan tidak ada jalan lain

kepadanya.

1693. Masalah: Kitabah tidak sah kecuali dengan

mengatakan kepada si budak, "Bila kamu menunaikan kepadaku
jumlah ini dengan sifat ini, maka kamu merdeka." Bila hal itu
hingga waktu tertenfu atau lebih, maka dia harus menyebutkannya.

Dalilnya, budak adalah milik majikan, maka dia tdak
berhak atas kemerdekaan kecuali majikannya mengutarakan
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kemerdekaan Jika fidak maka dia tidak merdeka.

Karena halifu tdak diwajibkan oleh nash maupun ijma'.

1694- Masalah: Kitabah tidak boleh atas jumlah yang

tidak diketahui, dar tidak pula atas sifat yang tidak diketahui, serta

tidak pula dengan sesuatu yang tidak halal dimilikinya, seperti

khamer, babi dan sebagainya.

ndak sah pemerdekaan dengan sesuatu dari itu. Tidak pula

dengan kiabah yang rusak -dan ini merupakan pendapat Abu

Sulaiman dan ulama ftkih Azh-Zhahiri-. Karena semua ifu adalah

tipu daya yang diharamkan.

Allah S berfirman,

1*,#rkAA7rtiy
" Saungguhnya Nlah frdak akan membiarkan tents

berlangsungnya orang-orang t/ang membuat kerusakan."

(Qs. Yuunus [10]: 81)

Rasulullah S bersaMa,

t,L. i. ,r7 ,,toi o1 , u 't z

,F: .", -# 6;1 * d )'fr ,j,"'A

"Barangsiapa melahi<an suafu perbuabn Jnng b'dak

didasari perkara (agama) kami, maka ia tertolak. Dan setiap syarat
yang frdak terdapat dalam Kibb Allah, maka ia batil."

."|yt;. * lt."q ,f ,-; y|b
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Secara otomatis diketahui oletr setiap orang yang dapat

membedakan dengan benar, bahwa apa yang mereka akadkan

adalah tidak sah untuknya kecuali dengan sahnya apa yang tidak

sah.

AsyS5rafi'i berkata, " Kitabah yang rusak digugurkan selama

dia belum menunaikannya. Bila dia telah menunaikannya maka dia

merdeka." Ini inti kerusakan itu, karena tidak boleh mengesahkan

yang batil dengan kesempumaannSn.

Allah @ berfirman,

Mr,B"'|rtA-
"Agar Allah menekpl<an yang haq (Islam) dan

membablkan tnng batil (syirik)." (Qs.Al Anfaal [8]: 8)

Rasulullah $ bersaMa,

.b; t'y LiA'A
" Tidak ada hak bagi penyerobot Sang zhalim."

Malik berkata, "Bila kibbah telah dilaksanakan dengan

suafu syarat yang rusak, maka syarat ihr batal sedangkan kitabab
nya ih: sah."

Ali berkata: Ini benar-benar salah. Karena hal ini
memberlakukan pada keduanln suafu akad yang tidak berlaku
pada keduanya, dan Allah & tdak perintahkan untuk

memberlakukan pada keduanya. Tapi hanya kerelaan keduanya

atas kitabah dengan syarat ini, dan jika tidak (ada kerelaan itu)

maka tidak ada kitabah diantara keduanya. Jadi harus sah sSrarat
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lkeduanya sehingga kitabah mereka sah, atau batal syaratnya

sehingga di sini tidak ada kitabah.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang mengadakan akad

kitabah atas sebuah pakaian yang tidak dilelaskan sifatnya atau

atas hukumnya, atau atas suatu kematian, atau atas sesuafu yang

tidak diketahui kadamya, maka itu adalah kitabah yang batil. Tidak

ada kemerdekaan baginya walaupun dia menunaikan. Bila

melakukan akad kitabah atas khamer tertentu, atau babi dengan

sifat tertenhr, maka bila dia menunaikannya maka dia merdeka,

dan dia menanggung nominal harganya unhrk maulatrya."

Ali berkata: Tidak pemah didengar yang lebih busuk dari

pembagian ini, dan tidak pula yang lebih rusak daripada ini.

Mereka mengatakan, "Orang yang menjual suafu barang dengan

suatu harga hanya saja keduanya (penjual dan pembeli) tidak

menyebutkan harga itu dan tidak pula mengetahuinya, maka itu

adalah penjualan yang rusak. Bila pembeli menerima barang itu,

dan barang itu bersamanya, lalu dia melepaskannya, maka

pelepasannya itu adalah boleh."

Hujjah mereka di sini lebih buruk daripada pendapat

mereka. Karena mereka mengatakan, "Akad-akad atas khamer

dan babi adalah boleh di kalangan ahli dzimmah." Sungguh

mereka telah memposisikan diri mereka yang mana keburukan

tidak pemah menempatkan mereka dengan ahli dzimmah nan
kafir. Allah S tidak pemah menjadikan orang-orang kafir sebagai

teladan dan panutan. Sungguh di dalam ini terdapat bukti-bukti

keburukan, kami berlindung kepada Allah dari kehinaan.

Bagaimana bisa demikian, padahal hal itu tidak pemah dihalalkan

di kalangan ahli dzimmah sejak diutusnya Muhammad Ei$, dan

dalam hal ini kami tidak pemah mengetahui adanya pendapat-
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pendapat yang mendahului mereka. Dalam hal ini mereka juga

tidak memiliki suatu tautan.

1695. Masalah: Kitabah dibolehkan dengan sesuatu

yang halal dijual bila kepemilikannya halal, seperti anjing, kucing,

air, buah yang belum tampak bagusnya, dan bulir yang belum

utuh. Karena semua yang kami sebutkan ini adalah harta yang

halal dimiliki, dihibahkah, dan disedekahkan. Sedangkan kitabah

bukanlah akad jual beli.

L696- Masalah: Tidak halal bagi majikan untuk

mencabut sesuatu dari harta budak mukatabnya sejak dia

mengadakan akad kitabah dengannya. Bila dia menjualnya

sebelum si budak menunaikan, atau menjual bagian darinya yang

belum dia funaikan, maka hartanya milik penjual, keanali pembeli

mensyaratkan bila menjual semuanya. Adapun dalam penjualan

sebagiannya, maka hartanya miliknya dan bersamanya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah,

dari Ziyad Al A'lam dan Qais. Ziyad berkata: Dari AI Hasan.

Sementara Qais berkata: Dari Atha'. Kemudian keduanya sama-

sama mengatakan, bahwa bila budak diakad kitabah oleh maula-

nya, dan dia memiliki harta, istri dan anak, maka hartanya menjadi

miliknya, gundiknya menjadi miliknya, dan anak-anaknya merdeka.

Begihr juga bila si budak merdeka. Diantara yang berpendapat

dengan pendapat kami adalah Malik dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah berkata, "Hartanya milik majikannya." Sufyan

Ats-Tsauri berkata, "Harta ihr milik majikan kecuali budak mukabb
mensyaratkan." Al Auza'i berkata, "Harta budak yang diketahui
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majikannya maka milik budak, dan yang tidak diketahuinya

menjadi milik majikan." Harta budak adalah miliknya, dan majikan

boleh mencabutnya berdasarl<a nash. Lalu bila telah diakadkan

kitabah, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa

penghasilannya menjadi milik budak, bukan milik majikan. Bila

majikan berhak menariknya, maka pemerdekaannya tidak akan

pemah funtas. Jadi benar, bahwa masa kitabah berbeda dengan

masa sebelumnya, dan semua hartanya satu hukum, bahwa

majikan tidak boleh mengambilnya, karena tidak ada nash yang

menyebutkan ihr mengenai budak mukatab.

\697. Masalah: Anak budak mukatab dari budak

perempuannya adalah merdeka. Begitu juga bila dia memiliki

kerabat yang haram dinikah baginya. Dan dia boleh diakad kitabah

atau dimerdekakan berdasarkan nasrlnash yang ada di setiap yang

kami sebutkan, -dan Allah & tidak mengkhususkan budak

mukatab tertenfu dari yang lainnya-.

1698. Masalah: Bila waktu cicilan atau kitabah telah tiba

dan wajib, lalu ada orang asing yang menanggungnya, maka itu

boleh. Ini juga pendapat Az-Z,ahri. Karena itu adalah harta yang

kewajibannya sah bagi majikan, dan itu adalah utang yang wajib,

sehingga penanggungannya boleh.

Bila dijual bagian dari budak apa yang belum dia tunaikan,

maka apa yang menjadi tanggungan atasnya menjadi utang yang

boleh ditagih. Adapun sebelum tibanya waktu cicilan maka tidak

boleh, karena belum wajib, dan boleh jadi itu sebelum wajibnya,

atau majikan meninggal, sehingga tidak diwajibkan atas si budak.
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L699- Masalah: Tidak boleh memutus akad kitabah, darr

tidak boleh menggugurkan darinya dengan syarat menyegerakan.

Karena keduanya adalah syarat yang tidak terdapat dalam Kitab
Allah @. Penjualan yang belum diserahterimakan dan apa yang

tidak di ketahui apakah itu ada di dalam ini atau tidak. Malik dan

Abu Hanifah berkata, "Memutuskan akad kibbah boleh dengan

sebagian yang menjadi tanggungannya dan dengan barang."

Diriwayatkan secara shahih dari hnu Umar, bahwa tidak
boleh memutusnya kecuali dengan barang. Jadi keduanya

menyelisihi hnu Umar, sementara tidak diketahui adanya sahabat

yang menyelisihinya. Asy-Syafi'i berpendapat dengan pendapat

Ibnu Umar, dan tidak ada hujjah kecuali di dalam nash.

1700. Masalah: Tidak boleh mengadakan akad kitabah
pada sebagian budak dan tidak pula akad ldtabah bagian miliknya
pada seorang budak yang dimiliki bersama orang lain. Karena
Allah $ berfirman,

:,t ilQ'g ;K{, E ;"$i'o;ti-r.15

"Dan budak-budak Wng kamu miliki yang menginginkan
perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika
kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." (Qs. An-Nuur [24]:
33)

Sedangkan bagian dari budak bukanlah budak yang dimiliki
oleh seomng pemilik dan tidak dikatakan padanya, bahwa dia

t(-. 
o - o)ot/wd-tr
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dimiliki secara penuh, tidak pula dia termasuk budak yang dimiliki.
Orang yang mengatakan itu maka dia telah berdusta secara pasti.

Bila kedua mitra (pemilik budak) sepakat mengadakan akad

kitabah pada budak lakilaki mereka atau budak perempuan
mereka tanpa pemisahan, maka itu boleh. Karena saat itu
keduanya sarna-sama diperintah oleh ayat ini, beda halnya dengan

satu orang. Karena dikatakan kepada para pemilik yang berserikat,

walaupun mereka banyak, "Budak ini adalah budak milik kalian

dan termasuk yang kalian miliki."

Jadi tindakan keduanya ini tercakup di dalam perintah
Allah ls, di samping shahihtya khabar Barirah, dan bahwa dia

mukatabah milik sejumlah orang. Demikianlah di dalam nash

khabar.

L7OL. Masalah: Bila akad kitabah dengan dua kali
cicilan atau lebih atau hingga waktu tertenfu, lalu si budak hendak

menyegerakan semuanya atau menyegerakan sebagiannya

sebelum waktunya, maka tidak diharuskan bagi majikan untuk

menerimanya dan tidak terjadi kemerdekaan si budak. Kitabah iht
tetap hingga waktun5n, dan setiap cicilan darinya berlaku hingga

waktunya.

Berdasarkan firman Allah &,

;.fr\w
" Penuhilah akad-akad rtu " (Qs. Al Maaidah [5]: 1)

Seandainya saya pemah tahu bagaimana orang yang

menyelisihi kami yang berhujjah dengm,|*5i)3* o3lt:3t
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" Kaum muslimin harus memenuhi persyarabn Wng mereka

sepakati."

Malik berkata, "Dia dipaksa unhrk menerimakan ihr dan

menyegerakan pemerdekaan budak mukabb." Asy-Syafi'i berkata,

"Bla kibbah ifu beberapa dirham atau dinar, maka majikan

dipaksa unfuk menerimanya, dan bila ifu berupa barang maka

tidak dipaksa."

Perkataan Asy-Syafi'i itu adalah pembagian yang rusak,

tidak ada dalil untuk itu dari Al Qur'an, Udak pula dari As-Sunnah,

tidak pula riwayat yang cacat, fidak pula pendapat seseorang

sebelumnya yang kami ketahui dan tidak pula qiyas. Apa saja yang

bentuknya demikian maka itu batil tanpa diragukan. Adakalanya

majikan mempunyai tujuan tertenht dalam menyegerakan dirham-

dirham, dinardinar, atau manfaat Snng nyata karena khawatir
yang menimpanya, atau karena adanya harapan meninggikan

harga piutang dari keduanya, sebagaimana pula dalam masalah

barang, tidak ada bedanya.

Adapun ulama fikih Maliki, maka sesungguhnya mereka

memberi kesan bahwa mereka berhujjah dengan apa yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Al Jahm: Al Wazzan

mengabarkan kepada kami, Ali mengabarkan kepada kami,

Mu'adz Al Anbari mengabarkan kepada kami, Ali bin Suwaid bin

Manhuf mengabarkan kepada kami, Anas bin Sirin mengabarkan

kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Anas bin Malik

mengadakan akad kitabah kepadaku atas dua puluh ribu, maka

aku pun membuka simpanan, lalu aku membeli perkakas mmah,

lalu aku mendapatkan laba. Kemudian aku membawakan kepada

Anas dengan semua kitabalrha, narnun dia menolak menerima

kecuali dengan mencicil. Maka aku menemui Umar, lalu aku
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menyampaikan itu kepadanya. Umar pun berkata, "Anas

menginginkan warisan." Dan dia mengirim surat kepada Anas,
"Hendaklah engkau menerimanya." Maka Anas pun

menerimanya.

Inilah yang terbaik diantara apa yang diriwayatkan
mengenai ini dari Umar, namun semua sanadnya terpufus.

Dari jalur Ibnu Wahb, dari hnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu
Habib, dari hnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al
Harits bin Hisyam bahwa ayahnya mengadakan akad kitabah
kepada seorang budaknya. I-alu setelah selesai dan kitabah-nya

budak ifu menemuinya dengan membawakan semua hartanya,

narnun Al Harits menolak mengambilnya, dan dia berkata, "Aku

berhak terhadap syaratku."' Lalu dia mengadukan hal ifu kepada

Utsman, maka Utsman berkata kepadanya, "Kemarikanlah harta
itu lalu tempatkan itu di baiful maal. l^antas engkau berikan darinya

kepadanya setiap jatuh temponya." Budak ifupun dimerdekakan.

Ini sangat mengherankan, karena Umar dan Utsman
memandang bahwa majikan harus memenuhi kitabah budaknya

bila si budak memintanya. Sementara Anas menyelisihinya. Umar
dan Utsman berhujjah dengan Al Qur'an, lalu perkataan Anas
dianggap sebagai hujjah, sementara perkataan Umar dan Utsman
tidak dianggap sebagai hujjah. Bila perkataan Umar dan Utsman
sejalarr dengan pandangan Malik, sementara Anas dan Al Harits
menyelisihi keduanya, sedangkan keduanya adalah sahabat, dan
juga sejalan dengan Al Qur'an, maka perkataan Umar dan

Utsman menjadi hujjah, sementara perkataan Anas tidak menjadi

hujjah. Sungguh ini sangat mengherankan.

Bila mereka menyamarkan perihal besamya perkara
pemerdekaan budak, maka kami katakan, dimana kalian dari
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pengagungan ini? Karena kalian tidak memberlakukan kitabah

sebagai keharusan untuk memerdekakan budak bila dia

memintanya? Sedangkan Al Qur'an mewajibkan itu, dan juga

Umar, Utsman dan yang lainnya. Dan di mana posisi kalian dari
pengagungan ini ketika kalian mengembalikan budak mukatab
kepada stafus budak karena safu dinar atau safu dirham yang

masih dalam tanggungannya yang tidak dapat dia tunaikan? lalu
kalian bersegera dan membatalkan setiap yang telah dia serahkan,

dan tidak menangguhkannya kecuali hanya tiga hari.

Sebagian kalian berpendapat, "Hanya sebentar saja." Dan

kalian sebagaimana pemyataan kalian adalah sebagai para ahli
pendapat, maka apa bedanya antara permintaan budak unhrk

menyegerakan menyelesaikan semua yang menjadi tanggungannya

agar disegerakan pemerdekaannya, sementara majikan menolak

kecuali syaratnya dibolehkan oleh Al Qur'an, As-Sunnah dan

ima'. Lalu kalian memaksa majikan atas sesuafu yang tidak
diinginkannya, apa bedanya itu dengan majikan yang

menginginkan disegerakannya kitabah semuanya agar bisa

menyegerakan pemerdekaan budak, dan si budak mampu atas hal

ihr, kecuali bila dia menolak selain mengikuti jadwal cicilannya,

maka kalian tidak boleh memaksanya atas itu. Adakah kelemahan,

menghukumi dengan kebathilan dan penentangan yang lebih

banyak dari ini?

L7O2. Masalah: Adalah wajib atas majikan untuk
memberikan budak mukatab harta dari dirinya sendiri yang dia rela

dengannya, dari apa yang disebutkan harta di permulaan akad
kitabah. Dan majikan dipaksa atas hal itu. Bila dia meninggal
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sebelum memberikannya, maka para ahli warisnya dibebani ifu

dari pokok harta bersama para pemberi utang.

Dalilnya adalah firman Allah &,

Gri ;\\ s( e .!3,r; b a# t;ilys
"7K;t

" HendaHah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika

kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan benkanlah

kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya

kepadamu." (Qs. An-Nuur l24lt 33].

Maka perkara ini Udak boleh dilampaui. Ini juga merupakan

pendapat AsySyafi'i dan Abu Sulaiman, hanya saja Asy-Syafi'i

menyelisihi, yang mana dia memandang firman Allah &, ll$

# A'4 tt " HendaHah kamu buat perianiian dengan

mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada merekd'

sebagai anjuran. Dan memandang firman Allah &, CC ; $|'t:t

"S;tcilifi "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari

harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu" sebagai keurajiban.

Ini adalah penetapan hukum. Dan kedua perkam ini tidak

menemukan bilangan di dalamnp, gang salah safunya diserahkan

kepada majikan dan yang lainnya diserahkan kepadanya serta

kepada budak dengan cara yang baik, yang tidak mengandung

kelaliman dan pemberatan serta tidak menimbulkan dosa pada

keduanya.
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Abu Hanifah dan Malik berkata, "Kedua perkara ini adalah

anjuran. Firman Allah &, "'$a:Gili;ir 
sG ur;},t; ,Dan

benkanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang
dikaruniakan-Njn kepadamu.' (Qs. An-Nuur l24l: 33) adalah

anjuran bagi majikan dan yang lainnya." Ini keliru.

Perkataan mereka, "Kedua perkara ini adalah anjuran,"
maka adalah tidak halal mengartikan firman Allah @ "lakukanlah,"

dengan pengertian, "jangan lakukan bila kalian mau." -dan tidak
seorang pun memahami makna ini dari lafazh ini-. Ini adalah
penyimpangan kalam Allah & dari tempat-tempakrya kecuali

berdasarkan nash lainnya yang terkait dengan ifu.

Adapun perkataan mereka, "ltu adalah anjuran bagi

majikan dan yang lainnya" maka ini adalah batil. Karena ini di-

athafkan (dirangkaikan) kepada "HendaHah kamu buat

perjanjian dengan mereka." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Maka secara otomatis adalah benar, bahwa orang-orang
yang diperintahkan melakukan kitabah untuk mereka adalah
orang-orang yang diperintahkan unfuk memberikan kepada

mereka dari harta Allah. Tidak ada seorang pun yang memahami

dari perintah ini selain ini. Maka jelaskan rusaknya perkataan dan
penetapan hukum mereka yang hanya berdasarkan klaim tanpa
dalil.

Pendapat ini diriwayatkan juga kepada kami, bahwa itu
adalah anjuran bagi majikan dan yang lainnya atas itu, yaifu dari
Buraidah Al Aslami dari jalur yang di dalam sanadnya terdapat Al
Hasan bin Waqid -dia dha1f. Dan tidak ada hujjah pada
seseorang selain Rasulullah $. Segolongan ulama berkata, "Allah
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memerintahkan itu kepada majikan dan yang lainnya." Jadi
mereka memandang itu wajib.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin
Manshur: Husyam mengabarkan kepada kami, dari Yunus dan Al
Mughirah, yang mana Yunus berkata: Dari Al Hasan. Sementara

Al Mughirah berkata: Dari hrahim. Kemudian keduanya sama-

sarna mengatakan tentang firman Allah W, e$i ;;t rl1 e #t:,
"rK;r: "Dan berikantah kepada mereka sebagian dari harta Altah

yang dikaruniakan-N5n kepadamu." (Qs. An-Nuur [24]: 33)

Mereka berkata, "Allah $ memerintahkan maulatya dan

manusia lainnya agar membanfu budak mukatab."

Dari jalur Abdunazzaq, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abdul
A'la: Abu AMurrahman As-Sulami mengabarkan kepada kami,
dan aku menyaksikannya mengadakan akad kiabah kepada

budaknya, sebanyak empat ribu, lalu menggugurkan darinya seribu

di akhir cicilannya, kemudian dia berkata, "Aku mendengar Ali bin

Abu rhalib berkata, "'$a:c$i;r,$ ur33,t:, ,Dan

berikanlah kepada mereka sebagian dan harA Allah yang
dikaruniakan-Nya kepadamu.' (Qs. An-Nuur l24l: 33) adalah

seperempat dari apa yang kalian kitabalrkan atasnya."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin AMullah -!/aihr
Ibnu Al Madini- mengabarkan kepada kami, Al Mu'tamir bin
Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari laits bin Abu Sulaim,

dari Mujahid mengenai firman Allah &, Gilifi,l1e #t:t
"'{A: "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harb Atlah
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gng dikaruniakan-Nya kepadamu." (Qs. An-Nuur {24J: 33) Dia

berkata, "Seperempat kitabah (cicilan)." Diriwayatkan juga kepada

kami bahwa itu adalah sepersepuluh kitabah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman Allah &, ,$ e ,33rt:t
"'{*t:Ciifi "Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari

harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu." (Qs. An-Nuur l24l:
33) Dia berkata, "ltu adalah sepersepuluh yang ditinggalkan

untuknya dan kibbalrnya. "

Diantara yang mengatakan bahwa itu wajib adalah

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki': Abu
Syabib mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari hnu Abbas

bahwa Umar bin Khaththab mengadakan akad kitabah kepada

maulaaya yang bemama Abu Umayyah, lalu dia membawakan

kepadanya cicilannya ketika tiba waktunya, lalu Umar berkata

kepadanya, "Wahai Abu Umayyah, pergilah, lalu gunakanlah itu

unhrk mendapat bantuan." Dia berkata, "Wahai Amiml Mukminin,

seandainya ini di akhir cicilan (aku akan mengambilnya)." Umar
berkata, "Mungkin saja aku tidak menjumpainya." Ikrimah berkata,

"Kemudian dia membacakan, "'${re$i $ s( u}317:'o*
beikanlah kepada mereka sebagian dai harta Allah yang

dikaruniakan-Nya kepadamu.' (Qs. An-Nuur 124): 33)."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Al Mubarak bin Fadhalah

mengabarkan kepada kami, ibuku menceritakan kepadaku, dari
ayahku, dari kakekku, Ubaidullah Al Jahdari. Al Mubarak berkata:

Dan Maimun bin Haban menceritakan kepadaku, dari pamanku,

dari kakeldm, dia berkata: Aku meminta akad kitabah kepada
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Umar bin Khaththab. Dia pun berkata kepadaku, "Berapa yang

engkau tawarkan?" Aku berkata, "Serafus uqfuah." Dia pun tidak

meminta tambahan kepadalar. [-alu dia mengadakan al<ad kitabah

kepadaku, dan dia mengirim utusan kepada Hafshah Ummul

Mukminin (unfuk menyampaikan pesan), "Sesungguhnya aku telah

mengadakan akad kitabah kepada budakku. Dan aku ingin

menyegerakan unfuknya sebagian dari hartaku. Karena itu,

kirimkanlah kepadaku dua ratus dirham hingga datang sesuatu

kepadaku." I alu Hafshah mengirimkan itu kepadanya, Umar pun

mengambilnya dengan tangan kanannya, dan dia membacakan

alxat, A- # irt ;,li6'H J3& t:+ 6ir fr"irjS
"eKA;-"lt g 

OG e #r:ti{E "Dan budak-budak yans kamu

miliki Jnng menginginkan perjanjian, hendaHah kamu buat

perjanjian dangan merel<a, jil<a kamu mengetahui ada kebaikan

pda maeka, dan berikanlah kepda mereka sebagian dari harta

Allah tnng dikaruniakan-N5n kepdamu." (Qs. An-Nuur l24l: 33)

0 alu Umar berkata), "Ambillah ini, semoga Allah memberkahimu

di dalamn5n."

Sungguh ini lebih sesuai dengan ajaran agama, dan lebih

memasukkan ke dalam keselamatan bila ulama fikih Hanafi

berpendapat dengan pendapat Ali dalam masalah ini, dan

mengatakan, hal semacarn ini tidak boleh ditetapkan dengan

pandangan dari mereka. Karena mereka mengatakan apa yang

membuat orang-orang yang kehilangan arah itu ditertawakan serta

menjauhkan dari Allah $. Diantara hal yang logis adalah bila paha

wanita merdeka tersingkap dalam shalat, atau betis, atau penrt,

atau lengan, atau kepala, seperempatrya, maka batallah shalatnya.
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Namun bila tersingkap kurang dari ihr maka tidak membatalkan

shalat.

Terlebih lagi telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Ishaq

bin Rahwaih, dari Abdurrazzaq: hnu Juraij mengabarkan kepada

kami, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Habib bin Abu Tsabit, dari
Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dari Nabi $ (tentang

rirman Allah &), '3ljlr:G$( ;if SC g,Li,t;: " Dan berikantah

kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya

kepadamu." (Qs. An-Nuur l24l: 33llBeliau bersabda, " Maksudnya

seperempat kikbah."

Dan dari jalur Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib mengabarkan

kepadaku, bahwa Abdullah bin Habib -yaitu Abu Abdurrahman
As-Sulami- mengabarkan kepadanya dari Ali bin Abu Thalib, dari

Nabi $ (tentang firman Allah &), "'{*t:G$i ;r sc e ,3},t7,
"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dai harta Allah yang
dikaruniakan-N5n kepadamu." (Qs. An-Nuur l24l: 33) Beliau

bersabda, " Maksudnya seperempat kitabah."

Ali berkata: Bila dikatakan, "Mengapa kalian fidak
berpedoman dengan hadits ini?" Kami katakan, karena hnu Juraij

tidak mendengar dari Atha' bin As-Sa'ib kecuali setelah hafalan

Atha' kacau.

Diriwayakan kepada kami dari jalur Al Uqaili: Ibrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Harb
mengabarkan kepada kami, Abu An-Nu'man mengabarkan kepada

kami, dari Yahfia bin Sa'id AI Qaththan, dia berkata, "Hafalan
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hnu As-Sa'ib berubah di akhir usianya, sedangkan Hammad bin
Zaid mendengar darinya sebelum perubahan ifu."

Dari jalur Al Uqaili: Muhammad bin Isma'il mengabarkan

kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Hulwani mengabarkan kepada

kami, Ali -yaitu Ibnu Al Madini- mengabarkan kepada kami, dia

berkata, "Yahya bin Sa'id Al Qaththan tidak meriwayatkan hadits

Atha'bin As-Sa'ib kecuali dari S5ru'bah." Maka benarlah

kekacauan hafalannya ihr, sehingga tidak boleh berhujjah dengan

haditsnya kecuali apa yang shahih bahwa itu sebelum kacaunya

hafalannya.

Dan orang-orang yang kami sebutkan itu, tdak seorang

pun dari mereka yang meriwayatkan darinya kecuali secara

mauquf pada Ali rg,. Adapun mereka, bila khabar itu sesuai

dengan pandangan mereka, maka mereka tidak menganggapnya

cacat -walaupun itu palsu-. Karena khabar ini telah gugur, maka

tidak lagi sebagai hujjah bag yang mengatakan pendapat ini.

Para ulama yang mengatakan bahwa itu anjuran berhujjah
dengan hadits kitabalmya Salman & dan hadits Aisyah Ummul

Mukminin, bahwa Juwairiyah Ummul Mukminin termasuk di dalam

bagian yang merupakan hak Tsabit bin Qais atau seorang anak
pamannya, lalu dia mengadakan al<ad kitabah dengannya, lalu
Juwairiyah menemui Rasulullah $ untuk meminta banfuannya,

maka beliau $ bersabda kepadanya,

,5q o/I
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"Atau yang lebih baik dai itu, yaifu aku melunasi

kitabahmu dan aku menikahimu."

Mereka berkata, "Dikedua khabar ini tidak disebutkan

diberikannya harta kepada budak mukatab."

Ali berkata: Tidak ada hujjah sedikit pun bagi mereka dalam

hal ini. Khabar Salman, pemiliknya adalah seorang Yahudi yang

bukan ahli dzimmah, bahkan penentang, tidak berlaku padanya

hukum-hukum Islam, sehingga tidak ada kaitan mereka dengan ini.

Yang lebih mengherankan dari ini adalah berhujjahnya mereka

dengan ini mengenai apa yang tidak disebutkan di dalamnya, yaitu

tentang pemberian harta dan menyelisihan mereka terhadap ifu

mengenai apa yang dibolehkan berdasarkan nash dari

Rasulullah #, yaitu tentang penanaman tiga rafus pohon kurma

sampai berhasil hidup dan empat puluh uqpah emas hingga waktu

tertentu dan tidak pula penerimaan, sedangkan mereka tidak

membolehkan sesuatu pun dari ifu. Maha Suci Dzat yang telah

menggerakkan lisan mereka melontarkan hal-hal besar ini yang

sehamsnya merasa terhalangi oleh rasa malu, dan semestinya

agama menghalanginya dari itu.

Khabar Juwairiyah, maka di dalamnya tidak disebutkan atas

apa kitabah itu dan tidak pula disebutkan apakah kitabah ifi)
hingga waktu tertentu atau hingga waktu yang tidak ditentukan.

Berdasarkan hal ini semestinya menjadi hujjah bolehnya kitabah

hingga waktu yang tidak ditentukan. Setiap kitabah yang mereka

rusak karena mereka tidak menyebutkan pemberian harta, maka di

dalamnya tidak disebutkan bahwa itu karena tidak diberikan harta.

Sehingga tidak ada kaitan mereka dengan ini. Lalu bagaimana bisa

demikian? Sedangkan ini adalah kiAbah yang tidak semputna

tanpa diragukan lagi, karena tidak seorang pun ahli ilmu yang
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mengatakan, bahwa Juwairiyah Ummul Mukminin merupakan

maularrya Tsabit, dan tidak pt.;dra maula*rya anak pamannya.

Bahkan diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah $
memerdekakannya dan menikahinya, serta menjadikan

kemerdekaannya sebagai mahamya. Jadi batallah semua yang

mereka samarkan mengenai ini. Segala puji bagi Allah Rabb

seluruh alam.

Mereka berkata, "Seandainya itu wajib, tenfu ada batasan

kadamya." Maka kami katakan, dari mana kalian mengatakan ini?

Dan apa yang menghalangi unhrk Allah @ wajibkan atas kita suatu

pemberian yang diserahkan kepada pilihan kita? Dan apa pun

yang kita berikan maka kita telah menunaikan apa yang diwajibkan

atas kita.

Mengapa kalian tidak mengatakan ini terkait dengan mut'ah
(pemberian bagi istri yang dicerai) yang dipandang oleh ulama fikih

Hanafi dan Syafi'i sebagai ka,vajiban, sedangkan ifu kadamya tidak

ditetapkan? Dan mengapa pula ulama fikih Maliki tidak

mengatakan ini mengenai pajak yang diberlakukan atas tanah yang

ditaklukkan dengan kekerasan, karena menunrt mereka itu adalah

kewajiban yang kadarnya tidak ditetapkan? Sebagaimana yang

mereka katakan mengenai pajak yang mereka wajibkan kepada

pemerintah untuk menetapkan sebagai kewajiban, padahal ifu

kadamya tidak ditetapkan. Maha Suci Dzat yang telah menjadikan

bagi mereka dan dalam dugaan mereka, menyaingi ketetapan

Allah $ dengan apa yang tidak bisa mereka kejar atas diri mereka

sendiri mengenai apa yang mereka syariatkan dalam agama

berdasarkan pandangan mereka sendiri. Cukuplah Allah sebagai

penolong kami, dan Dialah sebaik-baik Pelindung. Pembahasan

tentang kitabah ini telah sempuma
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sxrtrr./b1!l *V
KITAB MENJADIKAN BUDAK SEBAGAI

SAHA\BAT

1703. Masalah: Idak boleh baE seorcrrg maiikan

merrgatakan kepada budak laki{akiqp, €* tii "Ini hambaku',

dan tidak pula kepada budak perempuannln, ,gt g# "lni harnbaku

yang perempuan", tapi hendaklah dia berkata, ,a>&'Pela3ranku",
'rtLi "BLdakku" , rIti;;'Budak laki{akiku", r{riu'BLrdak

", qt)G "Pela5nn laki{akiku" dan .ptj 'Budak

perempuanlm". Budak juga tdak boleh mengatakan (kepada

rnajikannlp) , ,jt rtn'lni tuanku", atau €l';j "Maulaku' atau gi
'Tuan perempuanku".

Seseorang tidak boleh mengatakan kepada seorang hdah
Ui t5 "lni fuanmu" dan tidak pula ,1r3)'Tuan peremptanmu",

tapi hendaklah dia mengatakan, €# "Majikanku'. Seseorang
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dit:lehkan mengatakan kepada orang lain, 3'.t-+ fi i "1rri hamba
. , - ,,

sahalnmu", giLj it-! {i ; "lni hamba sahap si fulan", gLi"^il
"Hamba sahaya perempuan si fulan', .aLit j'* "Maula si fulan".

Karena larangan Udak terdapat kecrnli pada apa yang telah kami

sebutkan saja. Dan dibolehkan juga mengatakan, ':):* :l:F
"Mereka para hambamu', 33f "Para hambamu" dan '!"SJt "Para

budak perempuanmu-"

Diriunyatkan kepada karni dari ialur Abu Daudt Musa bin
Isma'il mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah

mengabarkan kepada kami, dari A9a;ub As-Sikhtyani bin Sirin,
dari Abu Hurairah, dari Bastrlullah $, bahua beliau bercaMa,

tozz 9. )o

GtS ,Ll) :g

C€*

.lbr?ht ,i1t) ,or?ri;r
"Janganlah sneorang dianbm kalian maryabkan, hamba

lakilakiku dan hamba Dan wrang budak frdak

bolelz mengablan (k"pda najil<ann5a), fuan laki-lakiku, dan fuan

Hendal<lah wrang pnilik mengabkan, pelapn
laki-laldku dan pela5nn panpwnku. Dan hmdaklah hrdak
mengabl<an, majil<an lald-laldl<u, dan majil<an

IGrena kalian dabh pn harnb, sdangl<an Rabb

adalah Allah &:'

,€:
o

J.

\) rGil

:eutir
.9.,-G,*)

,!*l'Jk yt((
oto

tdl() ,u3t

o,
;J^9

)

2,
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Dari ialur Abdunrazzaq: Ma'mar mangabarkan kepada kami,

dari Hammam bin Munabbih, bahr*ra dia mendengar Abu Hurairah
menceritakan dari Rasulullah $, beliau bersabda,

'*i,:,t$t &t, dJ.:'e( rfi;lytY
vi,,s#'|Hyjr,!Ll'Savi .'d.s

|p t, Gil qy :{Ll'& ri .Gr';,'y;
tl/,

.A)V r€6 1416

"Janganlah s*eonng diantan l<alian bqilah

makan fitannu. Betilah minwn fuarunu. Mlah aA wdhu
ttmilnu. Dan janganlah s*eomng dianbm l<alian mangabl<an,

ttmnku, dan hqdakhh dia mangabkan, majila nlru. Janganhh dia

mengabkan, nnuhku. Dan janganlah %@nrrg danan l<alian

mangablan, hamb aha5n lald-laldku, hamba sahaSn

Tapi hadakkh dia mangabbn, pekgpn hk*
lakilru, fu5nn,,,,,,,,,,,,,,,ernpmn1ru, FJagnku."

Dari iahrr Muslim: Abu Kuraib mengabarkan kepada karni,

Abtr Mu'awiSnh mengabarkan kepada kami, dari Al A'maql, dari

Abu Shalih,dari Abu Hr.rairah, dari Nabi $, beliau bersaMa,

^t..4lll

"Jarryanlah seoftng hrdak mangablan kepda
majikanntn, 'Mauhku'. I{arena maula kalbn dalah Allah."

tztlt

€rT L$ .GrT : *Z"4iir|P ri
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Di dalam rivvayat ini ada tambahan larangan unfuk

,'rti'i "Maulaku", larangan ifu adalah tarnbatnnnya,

dan 3nng ada adalah menghapuskan pernb

Dad jalur Abu Daud: Ibnu As-Sarh menspbrkan k€eada

karni, Ibrru Wahb mengabarkan kepada kami, Amr -lraifu lbnu Al
Haffs- mengabarkan kepada kami, bahua Abu Yunus nnula Ab.r

Hurafoah menceritakan khabar ini kepadaryn dari Abu Hurairah,

mal<a !,ang menyandarkannp kepada Abu Hurairah adalah

Hamrnam bin Munabbih, Abu Shalih, hnu Sirin dan Abdurrahrrnn

alBftnala Al Ala'. Dan Snng meriwaptkan dari faturahtrra Abu

Fhrairah adalah Abu Yunus, budaknln, dan tdak dik€tahui ada

yang m€rurelisihin5a dari kalangan sahabat.

Allah g berfirman,

4-4i;g r"k L'4*i5 r" i Ji w5
:4#u:iiqiff'tK

'Dan hwinkanlah orzngpftng tnng *ndirian di anbm
lan u, &n omng-orang tnng latnk (bql<awin) dari harnblnmb

tang lelaki dan lwnh-hamba sahaSnmu tpng
Fanpun- Jilca mqd<a miskin Allah akan memamptlcan mqel<a

dagan Iiln ia-|W." (Qs. An-Nuur 124Jr 321.

Bila seseorang berhujjah dengan Yusuf l}, dly

ZE';:SA; "sutguh hrarrt<u tehh manpabldan atnt

fugan baik' (Qs. Yuusuf l1^2l: 231Dan perkataannya, $Lirl
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4;i*- 'Taangl<anlah keadanlru kepda tuarunu." (Qs.

Yrrusd ILzl:421

It{aka iU adalah qnriat, ini lainnya- Dan ihr

adalah s€hrah bahasa, s€danglon ini lainnlra- Dan ini dulunya
p€rnah dbolehkan di dalam spriat kita hingga Rasulullah #
melarang ihr.

Yust' & iwa tehh bedrata,-*);Al,.r#;W;$;

@ " Wafa*anhh alil dahn kedaan Islam dan gabmgt<antah

alil, fulgpn oftnSl{ftng gng shalih." (Qs. Yuusuf [12]: 101)

Sernentara kita dilarang mengangankan kematian.

l7M- Masalah: Wajib bagi majikan untuk memberi
paloian k€eada budak laki-lakiry7a dan hdak perernpuannya yang

berupa palnian png biasa dipakainya +ralaupun sedikit-, dan

m€rnkinln rnakan dari apa yang biasa dimakannya walaupun

srdp, s€rta dan memberingra pakaian

dengan cara lnng bailq seperti apa yang dipaloi dan dimakan oleh

omng seeertinya, dan tidak mernbebani dengan beban 3ang Udak

dia rrnrnp,r-

Diriuayatkan kepada kami dari ialur Al Bukhari: Adam bin

Ab,u t/as mengabarkan kepada kami, S1m'bah mengabarkan

keeada lorni" Washil Al Ahdab mengabarkan kepada lomi: Alar

rn€nd€ngar Al Ma'nrr bin Sn raid berkata: Aku melihat Abu Dzar

Al Gtrifad iubah, dan hdaknya iuga mengenakan

nftalr" lalu lorni merranyakan itu kepadanya, maka dia berkata,
'Sesrrggnhnga Rasrlullah ibfu saMa '&udam-saudan lalian
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itu adahh pam hdak kabn- Anah,lp manfidilan mqda di
baqlah kel<uasan kabn- Barurgdapa trurg flfumrrya di baunh
kd<taaann5a, hendaldah db narfulry nnlan &d ap tnng
dia mal<an dan manbafirya plaian &fi ap tary dia pakai.
Jangwlah katan mqnb&nla n k& mqda aF tnng ffiak
mael<a angupi. Bila lafran mqnfutlan kepda mqela
wafu gng membmflan nru& mab bnfulah mq# --

Dari jalur Muslim: Harun bfor lt{a'nil dan Muhammad bin
Abbad merrgabarkan keeada lerni, keduar{ra berkata: Hatim bin
brna'il mengabarkan k€eada l<aml dari Ya'qub bin Muiahid Abu
Hazrah, dari Ubadah bin Al Wafid bin lJbadah bin Ashshamit,
bahua dia mendengar Abu Al Yasr, !,ang rnana dia merriurnpainlp
dengan mengenakan kain rnantd bn nm'afir (paloian Yaman),
brdakqTa juga mengenakan mantd Mr trn'a{ir- Maka Ubadah
menanyrakan hal itr keeadanSe maka Abu Al Yasn berkah,
"Kedua matalar ini melihat, kedua tehrgalu ini mendengar, dan
hatl{u mernahami kefil<a Rasuhrllah iD bersabd4 'Elqilah mqe.l<a

mal<an dari ap tnng lehan nala4 Mlah nweb plca*n dari
aF 5nng l<alian pabl." Abu Al Yusr ber*afta 'Jadi

dunia lebih ringan bagilu daripada dia mengambil
kebaikan-kebaikanku pada Flari' ldarrat nanti.'

Dan diriunlntkan juga keeada lrarni sep€rti ini dari Abu
Balor Ash-Shiddiq, dan fidak ,da yang menydisihi mereka dari
kahngan sahabat 6,.

1705. Masalah: Tilak bd€h bagi seseorarg menarnai

hrdaknya allah "yang pafing benmtmgn, g@r'gang mudah",
tnfi' "yang bermanfuat", nafrh ognng sdrses', dan mbh 'yang

", dan fidak bohh luga menamai anak-anaknya derrgan
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nilrEFrtarrtr ini- Dia boleh menamai budak-budaknya dengan

namirnama lain, seperti najah *kesuksesan", munajjah "1rang

dlsukseskan", nu{a'i *manfaat kecil", rubaih "keunfungan kecil",

tnsair 'sangat sedikit", fulaih "keberunfungan kecil", dan

yang tidak mengkhawafukan sesuafu.

Diriuayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Yahp bin

Yahfra mengabarkan kepada kami, bahura dia mendengar Al
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan, bahwa dia mendengar Ar-

Rukain bin Ar-Rabi' bin Umailah menceritakan dari aphryn, dari

Samumh bin Jundub, dia berkata, "Rasulullah gt melamng kami

menamai budak{udak kami dengan empat nanna, yatfu alhh
'1rang paling ", rabah "yang berunhrng", jnsar "ylang

mudah", dan nafi' 'yang bermanfaat"-

Dari jafu Muslim: Ahmad bin Abdullah bin Ytrnus

mengabar{<an kepada kami, Zuhair bin Mu'awiyah mengabarkan

kepada lorni, Manshur bin Al Mu'tamir mengabarkan kepada

kami, dari Hilal bin Yasar, dari Ar-Rabi' bin Umailah, dari
Samurch bin Jundrnb, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

l) ,tLt;., V; ,t:r;- |cl:y; '"# 
Y

"Janganhh sel<ali-lali engl<au menarnai budakmu dengan

rE tra, Jper (5ang mudah), langan pula mbah (5nng beruntung),

jt ngon pla rnjih (yang suka), dan jangan pula aflah (9nng pling
I{arena angl<au ffinyn, Apal@h dia bqar bqiru?'

.Y ,'Jr{i \'} J ,irx'$:ti ,*l yt ,G
'JL oL-ifi,{ri,rCt
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Dia manjauab, 'Tidak.' Ifu hanSn emryt mal<a janganlah engl<au

manmbhin5n kepdaku."

Ali b€rkata: Itu diriuayatkan juga kepada kami dari berbagai
jahr-

Abu Muhammad berLata: Suafu kaum menyelisihi ini dan
merryanggahnSn dengan mengatakan, telah shahih secara
mryakinkan dari jalur lainnya, bahwa dia berkata, "Nabi $
bermakzud melarang menamai dengan narna fza 7a (tinggi), barol<ah
(berkah), allah lgang paling beruntung), nafi' (rcng bermanfaat),

taer (5lang mudah), dan serupanya." Kemudian aku melihatrp
mernbiar*an ifu, lalu Rasulullah # meninggal dan tdak lagi

melarang ifu. Kemudian Umar bin I(haththab bermaksud melarang
itrf tapi kemudian membiarkannya.

Orang yang Udak mengetahui hujjah Udaklah seperti oring
Snng mengetahuinya. Jabir mengatakan apa lpng ada padan5n,

karena dia tidak mendengar larangan ifu, dan Samurah juga

apa yang ada padan5ra, karena dia tidak mendengar
larangan ifu. Sedangkan lrang menetapkan lebih utama daripada
gang menaftkan. Karena ada ilmu tambahan padaryn Snng tidak
ada pada Jabir. Tidak mungkin mengambil hadits Jabir kecuali
dengan mendustakan Sarnumh, kami bertindung kepada Allah dari
hal ini. I-alu bagaimana, sedangkan banfrak narna yang disebutkan
Jabir fdak pemah dilarang? Jadi benar bahun hadits Samurah
tftlak merryelisihi kebanlnkan apa lrang terdapat di dalam hadits
Jabir. Karena Jabir mmyebutkan, bahwa beliau #tdak melamng

naruHrilrn png dia sebutkan ifu, dan dia benar- Sementara
Samurah menyebutkan, bahwa beliau $ melamng sebagian ihr

dan dia benar.
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Mereka juga mengatakan, telah diriwaptkan bahua
nasuhllah $ mempunlni seorang budak laki-lak hitam Fng
bnama Rabah png biasa meminhkan i/ln kepada befiau -
sementara luput dari Umar perihal upeti kaum Maiusi-, padahal ini
lebih maqftur daripada larangan penggunaan narna-rnrna ini.

Maka apa lpng menghalangi untuk luptrt dari pengehhnn Jabir-

Segolongan menptakan larangan Dirnir:Errn
ini, sernentara luput dari lbnu Umar larangan tentang per{Errraan

tanah -kernudian sampai di akhir umum!,a, lalu da
pun menarik kernbali pendapatrp-, dan ini lebih maqrtnr
dari@a tentang narna-narna ini. Adapun p€namaan brdak
Rasulullah $ dengan narna Rabah, maka sesungguhnya llairnah

bin Ammar -dia dha'if telah meriwayatkannya secar.r ghadb,

sehingga frdak bisa sebagai hujjah.

Seandainya shahih, tenfu akan sesuai dengan pokokdasar.

Dan larangan ihr adalah syariat tambahan 1nng tidak bol€h keh&r
darinya. Mereka juga berkata: Sabda Nabi $, "I{aram (bila)

anglau flrengabkan, Apakah funar dmikian?'Maka dia ffib,
'Tidak'. "adalah sebagai penjelasan tentang alasan dahm hal iht
dan alasan ihr iuga terrdapat pada, i; (baik), * (baild, 'rt '

(bahagia; baik), lt-J&i (terpuji), dan Dorn&norrEr lainrya-

Sernestinp ihr juga terlarang menurut kalian."

Maka lomi berkata: Ini dasar pam penganut qi!,as, hlian
dasar kami. Sedangkan kami menetapkan apa yang
Alhh & dan Rasul-M/a $ sebagai sebab hukum pada posisi Fng
ada nahrtyasaja dalam hal itu, kami tdak melampa.ui kepada apa
yang tidak da nashaya.
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Dalil kami atas kebenaran ittr, bahura beliau $, seandainya

bermaksud menjadikan ifu sebagai ahsan pada semua namE terrfu

beliau tidak akan membatasi har,f dengan lafazh-lafazh yang

disebutkan ifu saja. Karena ini adalah hukum penielasan,
sedangkan yang kalian nisbatkan kepada beliau $, bahwa beliau

memaksudkan banyak hal lalu beliau sebagiannya,

dan mengaitkan hukum kepadanya" serta mengabarkan sebab

dalam hal itu, serta membiar.kan dari y.ang lainnya. Itu adalah

hukum penyamaran dan tidak ada perSnmpaian, kami berlindung
kepada Allah dari ini. Kalian iuga tdak merniliki dalil atas

kebenaran klaim kalian kecrrali sekadar klaim dan dugaan dusta.

Mereka juga berkata, 'lbnu Umar menamai

dengan narna Nafi', dan Abu Ayyub menamai btrdaknya dengan

narna Aflah, dan ifu disal$ikan oleh para sahabat?' Maka kami
katakan, apa yang kalian nyatakan tenbng wajibryTa mandi karena

r7a7 (masuknya kemaluan ke kemaluan bnpa {akulasi) luput dari
pengetahuan Abu A5yub, dan luput dari pengehhuan hnu Umar
tentang hukum menya*akan tanah dan sebagain3n, mana lrang
lebih masyhur? Luput dari mengetahui hal seperti ini atau luput
dari mengetahui larangan penamaan dengan ndrn€Fn?rnd ini, maka

batallah semua yang mereka kacaukan ifu, dan tidak ada hujjah
pada seseorang terhadap Rasulullah $-

Pembahasan tentang menjadikan budak sebagai sahabat

telah sempuma. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam.

Semoga shalar,uat dan salam sebanyak-banyakrya dilimpahkan
kepada Muhammad hamba-Nya dan uhrsan-Nya-
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3:(AL*'4
KITAB WARISAN

L7O6- Masalah: Yang p€rtama kali dikeh-rarkan dari

harta pokok adalah ubng para kreditor (para pemberi utang). lalu
bila ada kelebihan dari ifu, maka dikehnrkan unhrk mengkafani si

malrat. Namum bila udak ada kelebihan dad itn" maka unfuk

mengkafaningn dibebankan kepada 17ang hadir dari lralangan para

pernberi utangnSn atau lainnln, berdasarkan apa lpng telah karni

s€butkan di dalam pernbatrasan tentang jurlah, dalam catatan

kami ini.

I-andasannya adalah firrnan A[ah &,

#f-q€i,re3)1;b
"(Pantbgian-pnbgian tq#ut di abs) sandah dipquhi

wasiat gng dia bwt abu (dan) sa.dah dihlpr ubngn3a." (Qs.

ArrNisaa' [4]: 11)

I
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Dan Mr:sh'ab bin Umair & hanlra merniliki safu pakaian,

lalu dia dikafani dengan ifu. Karena membebani para laeditr:r
secara khusnrs dengan kafan adalah merrgurangi hak-hak mereka,

dan itu adalah kezhaliman terhadap mereka. Jadi ini adahh
keuajiban atas kaum muslimin yang hadir, dan para laeditur
termasuk diantam mereka.

l7O7 - Masalah: Bila ada kelebihan dari hartan5a, maka
diberikan unfuk wasiat sepertiga dari hartarqn atau kurang, Udak

boleh lebih dari sepertiga. Berdasarkan apa yang telah kami
sebutkan dalam pembahasan tentang urasiat di dalam catatan kami
iru insW Allah ft. Sedangkan unfuk pam ahli uraris adalah grang

tersisa dari ifu. Berdasarkan firman Allah €1,

,lriq,€ili-ei ):r'4
'(Pembagian-pembagian tersebut di abs) sesl..dah diparuhi

umsiat tnng dia buat atau (dan) squdah dibla, ubngrya" (Qs.

An-Nisaa' [4]: 11)

L7O8- Masalah: Tidak ada yang mewarisi dari kalangan

keluarga laki=laki kecuali bapak, kakek, pitu bapaknya bapak,

kakek tersebut, dan setertrsq;a bila ada. Dan kakek tidak
meurarisi bersama bapak, bapakqn kakek juga tidak meurarisi

bersama kekak, dan kakekrya kakek tidak meunrisi bersama

bapakngra kakek. Sementara kakek dari pihak ibu frdak manrarisi,

dan tidak iuga kakek dari pihak nenek. Tidak juga saudara

kandung, atau saudara sebapak saja, atau saudara seibu saja, anak
saudara kandung, dan anak saudara s€bapak. Tidak pula arnk
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saudara sdhr, analq analmtp anak (cucu), anak dari anaknya anak

(cicil), dan setenrsrya tlila ,rta Dan juga paman saudara londung

bapah dan salrlata bapak s€bapak ndak juga saudara bapak

sdhr anak parnan kandmg, anak paman saudara bapak sebapah

paman bapak lanftmg atau bapalq demikian seterusnla ke atas-

Juga anak-anak merdra 1nng laki-laki, suarni, yang mem€rdeka-

kan, png merrrerrdekakan oremg lang memendekakannlp, dan

setenrsrrya ke "t^*-
Tidak ada prE meunrisi dari kalangan lakilaki selain png

kami sehdrarU dan fidak ada perbedaan pendapat bahun mereka

mennrisl Tidak ada 1ang meunrisi dari kalangan wanita kecuali

ibrr nendq anak perernpan, anak perempuan dari anak lalGlald

(cuan), anak pemernpuan dari anak lelaki dari anak lelaki (cicit), dan

setenrsrrla bila ada- Dan fdak mer,varisi anak perempuan dari anak

per€rnpuan, fidak prla anak lfi-lah dari anak perempuan,

saudara p€rempran l€nfurg atau sebapak atau seibu, istri, r.uanib

yarg merrrerddrakan" dan unnita lpng memerdelokan wanita

1rang mam€rdekalonnl4 dan setenrsnlra ke atas. Idak meunrisi

Frla anak lald-lah dari saudara perempuan, tdak pula anak

perernpran dari saudara p€r€rnpuan, fidak pula anak p€rempuan

dari saudara laldJald, fidak prla anak perempuan paman (saudara

bapal{ dan tdak pia bibi (saudara bapak), tidak pula bibi (saudara

ibu), tidak pla parnan (saudara ibu), tidak pula kakek dari ibu,

fidak pia anak perernpNran dari anak perempuan, tdak pda anak

laki-hk dari anak per€mpLlarL frdak pula anak perernpuan dari

saudara lakFlah sdhr dan fidak pula anak laki-laki dari saudara

lald-lak seibu.

Tilak ada pelberdaan bahwa orang-orang !,ang
kami sehdkan ifu tidak mewarisi- Dan tidak me\ /arisi juga kak"k
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bersama bapak, tidak pula nenek bersama ibu, fidak pr:la saudara

laki-laki dan saudara perempuan bersama anak lakFlald, dan tdak
pula bersama bapak. Tidak meunrisi pula anak mudara laki-hh
bersama saudam laki-laki kandung atau sebapak. Dan tdak
mer,varisi juga saudara laki-laki seibu bsama bapah tidak pula

bersama anak laki-laki, tdak pula bersama anak perernpuan, dan

tidak pula bersama kakek. Tidak meunrisi juga paman bsama
bapak, tidak pula bersama kakek, tdak prla bsama saudara lakF

laki kandung atau sebapak, dan tidak pula bersama anak saudara

laki-laki kandung atau sebapak dan setenrsngra ke baunh.

Dalil semua ini adalah nash-nreh Al Qtr'an dan saMa
Nabi $ yang diriunptkan kepada kami dari jah:r Wuhaib, dari

Thawus, dari lbnu Abbas, dari Rasulullah $, beliau bersaME

;t y, Jti$
l,

i;a.rlt *i 6 ,t+.tl,.>\ .A?t t;-,fi

"Sampil<an bagian .truisan kefua pn pmililntn.
Sedangkan bagian warisan Wng tercis mal<a mfi* kmbt laki-

laki 5nng terdelat"

Dan semua yang kami sebutkan juga, tidak ada perbdaan
pendapat mengenainya. lhmi meletal*an di belakang ulasan

tentang pendapat yang diperdebatkan, nanti kami bicarakan insya

Allah pada bab-babnln.

LTOL- Masalah: Yang pertama kali dikeluarkan dari

harta 1nng ditinggalkan mayat bila dia meninggalkan sratu hart4
baik sedikit maupun banSnk adalah utang keeada Allah B bila ada
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se$nfu lrang menjadi tanggungannya dari itu, seperti haji, zakat,

kafarat dan sebagainya. Kemudian bila masih ada sisa maka

dikehrarkan darinya utang-utang para kreditur bila dia menanggung

utang- Lalu bila masih ada sisa maka untuk mengkafani mayat

diambilkan dari ihr, tapi bila tidak ada yang tersisa dari itu maka

kafannya dibebankan kepada yang hadir dari kalangan para

lceditur atau lainnya. Bila setelah kafan masih ada sisa, maka

dilakmnakanlah wasiat si mayat dalam sepertiga dari yang tersisa.

I-alu r-rrfuk para ahli waris adalah yang tersisa setelah dikurangi

unsiat-

Daliln5n adalah firman Allah & di dalam ayat-ayat warisan,

A"ik,,ei,re| )1{u
"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi

vasiat 3nng dia buat abu (dan) sesudah dibayar utangnya." (Qs.

ArNisaa' [4]: 11)

Raslullah $ bersaMa,

.rl3 j\
'*i i?rt riir ,;&";:1t'6.i ar ;;'rJ

"Maka ubng kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan.

T,anilranlah (ubngl kepada Allah, karena ia lebih berhak untuk

difi.anilan-"

Kami telah menyebutkan hadits ini berikut dengan

sanadryTa dalam pembahasan puasa, zakat dan haji di dalam

catahn kami ini. Maka sudah cukup untuk tidak diulang. Karena
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ayat ifu mencakup utang-utang kepada Allah & dan utang-utang

kepada sesarna makhluk, sementara sunnah-sunnah lrang valid

menjelaskan, bahwa utang kepada Allah & didahulukan atas

utang-utang kepada sesama makhluk.

Sedangkan tentang kafan, kami telah menyebulkannya

dalam pembahasan tentang jenazah. Dirfunptkan se@ra shahih

bahwa Hamzah & dan Al Mush'ab bin Umair t&,, tidak ditemukan

sesuafu unfuk mereka berdua kecuali masing-masing s€helai kain,

maka keduanya dikafani dengan kedua kain ifu.

Sekelompok ulama berkata, "Kafan didahulukan daripada

utang." Ini salah, karena nasi menyebutkan utang

sebagaimana yang kami bacakan. talu bila semua harta telah

menjadi hak para kredifur berdasarkan nash N Qur'an, maka

adalah termasuk kezhaliman mengkhususkan para lueditur dengan

mengeluarkan kafan dari harta mereka tanpa harta orang-orang

yang hadir lainnya. Karena hal itu udak diwajibkan oleh Al

Qur'an, tidak pula oleh As-Sunnah, udak pula oleh qips, tidak

pula oleh ijma, tidak pula oleh pandangan dan tidak pula oleh

sikap kehati-hatian. Tapi hukumnya bahwa dia tidak meninggalkan

apa pun, sedangkan orang yang tidak meninggalkan apa pun,

maka kafannya dibebankan kepada kaum muslimin png hadir.

Berdasarkan perintah Rasulullah $,

.i;J-'of o*-!t'"r< b U
penglafarnn a udamn5n,"Barangsiapa mengurus

hendaHah dia mempetbagusn5n."
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Maka baiknp mengkafani adalah kewajiban atae 566p
yang menghadiri ma1nt. Jadi ini bedalar urnurn bagi para lmedihr

dan yang hadir lainnya.

ndak ada perbedaan pendapat, bahwa u, *rt tdak
dilalsanakan kecuali setelah dilunasinya para pernberi dang;
berdasarkan sabda Rasulullah #r,

.?t?'{n"E}| ,sic2'oy
"%utguhn5n danh dan hara lalian hamm ab lafut-
Maka harta magrat berada dalam hak-hak Allah &, atan

para para laeditr-rmya, karena kematiannya -baik s€lrrfu!ts
maupun sebagianngp-, sehingga diharamkan aErya
menghukumi harta orang lain. Sesungguhnya hukum yang ffiltu
dalarn haranp adalah sanglartan yang dia tinggalkarL Jad,
berdasarkan ini maka b€nar bahua wasiat ihr berlalm pada hnta
png tersisa setelah utang.

1710- Masalah: Orang meninggal yang meninggdlan

dtra saudara perernpnan kandung atau sebapak saia, begfu tttgg

1nng lebih dari dua saudara perempuan, dan tidak mennnggalar

il*, rrdak pula saudara kandung laki-laki atau sebapak "aF, dan

tidak pula oremg grang dapat menghalangi mereka (saudara-adara

perempuannya) dari mereka yang kami sebutkan, maka bagi

keduanya (kedua saudara perempuannln) mendapadran d.ra

pertiga dari harta 1nng ditinggalkannln, atau bagi m€rdra Gka
lebih dari dua orang) dibagi secara merata. Begitu juga aang Sprg
meninggalkan dua anak perempuan atau lebih dan tdak
meninggalkan anak laki-laki, serta tidak ada omng gurg daeat
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menghalangi merelo (anak-arEk perernfrranrlg dari merdapat-

kan hak warisan), maka bagi keduarrya abu bagi m€rda (lrh lebih

dari &.ra) mendapatkan dua p€rtiga dad hada fang ditirggaF

lonnya.

Dalihrya adalah firrnan Allah &,,

$fi Y J;r-t1L 3t,:i1A; X ;4 6{, t3fr oy

gffi(W# G*,971i6&{rL4;;,
4e

"Jika wnng na*Wt dmiq dan & ffir manp4pi
anak dan nwnp.nSai srfun Fanpnr\ me fut a*ruun
yary p'anpant itu xpda hi harb Wgenryafun, en
andanrya grg lah\lald manp^aloi (sdnn hilb s&n

jil<a dia fuk mantp.rtjpi ar* @ fu nfun
pqqtp.tan itu dn orarg, rmb @ kdrury dn F@ eri
harb tnng ditingall<an oldt 5ang nahlgpl' (Qs. Arrltsaa' [4]:

L76l

Dari iafu Ahmad bin qlr'aib: Isrna'il bin lt{as'ud AI Jahdari

mengabar*an kepada lorni, Khaftd bfoi Al Flarb -yaih Al

HuiaimF mengabarkan keeada l<arnl fkyam -yaib Ad-

Dastr-ura'F nrengabarkan k€eada l6rni" Ah,r A?Z$ak
mengabarkan kepada lGrni, dari Jabir bnn Abddblr, da berkaa
Aku menderita sakit, serrentara aku rnerrprryai t&h sadara
p€rernpran. Rasulullah t rnasuk ke tenrptloa lahr behu rnqliup

uaiahlq aku pun sil.rnan, hlu aln.r b€rtot4 'Wahai Basuhrllah,

boletrloh akrr me\ /asiatkan drn p€rtba urfuk beber@ srdila
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per€opuanku?" Kernudian beliau keluar dan meninggalkanku, lalu

kerrbali kepadalm dan bersaMa, "Sautguhqn aku frdak melihat
kamu narhgal larqn mkifuiu ini, dan wttngghnta Allah telah

mqnnnkar, (aSad, lafu manjelaslan ap Wng manjadi hak
fup a^em Wq4pnnnu. Yaifu Allah manebpl<an untuk

nqeka dn ptiga.' Jabir berkata, 'Ayat frti S {6}'tS-
"'iri(fig?4,,- 'Mqeka mqninb fatwa kepdanu (tqbng

kalalah). I{abkanlah, Allah mqnbqi fat n kepdamu tanbng
Iralabh.' (Os- ArFNisaa' [4]: 176l diturunkan berkenaan

d€nganhr" Mengenai hal ini tdak ada pendapat.

Adaprm dua anak perernpuan, maka fidak ada perbedaan

p€ndapat t€sloit dengan tiga arnk atau lebih bila si maSrat tidak
merniliki anak lalGlah, bahwa bagi mereka adalah dua pertiga bila
tdak ada Snng menglralangi mereka. Hal ini sesuai dengan firman
Alhh e,

L-*c€i'iiii#1 6'{4 {s9
"Dan ib anak ifu wnuan5a Wempnn l&ih dari da,

rrab bqi nqe da ptiga dari harb tnng ditingalkan." (Qs.

An-I$saa' [4]: 11)

Adapm dua anak perernpuan, maka telah diriuaSntkan dari
Ibnu Abbas, bahura keduanya hanln mendapatkan setengah,

untrk safu anak p€rernpuan. Sdangkan lrang
merrrtdi n$*an saat teriadi perselisihan adalah penielasan
Rarulullah $.

S€bagainrana yang diriu,alntkan kepada kami dari jalur

Musaddad: Biryr bin Al Mufadhdhal mengabar&an kepada kami,
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AMullah bin Muhammad bin Aqil mengabar*an kepada lorni, dari

Jabir bin AMullah, dia b€rkah Karni keh.Er brsarna
Rasulullah #t, hingga kami rn€ndatangi seorang unnita dari

golongan Anshar di pasar -dia adalah nendqp Kharijah bh Zaid

bin Tsabit-....Lalu dia merryehrtkan kdaniutan hadits ini. Di
dalamn5n disebutkan, lalu u,anita ifu datang mernbaura dua arnk
perempuannya, dia bel{tata' "Wahai Rasuh[at\ ini dua anak

perempuan Sa'd bin Ar-Rabf 37ang telah gtrgt-r kefika berperans

bersamamu di medan Uhud, serrerrtara paman mereka telah

mengambil harta mereka s€hingga fidaldah dia (Sa'd)

meninggalkan hata keflah dia nrcngambikrya. Bagaimana

menumtnu, wahai Rasulullah? Demi Allah, mereka berdua

selamanya tdak akan dinikahi kecuafi mereka memiliki harta."

Rasulullah $ bersabda, "Allah al<an mqbqi kqttuan tanbng

itu." lalu hmnlah surah An-Nisaa' ,'?56-4'fttrf.*i
"Allah mensyai'atl<an bgimu tanbng (Hnbqian prsale untuk)

anak-anakmu." (as. ArFNisaa' [4]: lU l-afu Rasulullah *f
bersaMa, " Panggillan uanib ifu dan kefnrgpnp." I-alu

beliau bersaMa kepada paman anak tersehd, 'Ebil<an kryda
kdua anak perempuan ifu dw pti1an5a, &n bqil<an kepda ibu

mereka seperdelapnn5n, dan sianSa rntfulonu"

Diriwayatkan secara babit, bahura beliau $ memberikan

anak perernpuan setengah b.gtat, dan anak perernpuan dari anak

laki-laki seperenarn yang menggenapkan dua pertiga. Sementam

para penganut qiyas mengklaim, bahuaa drn pertiga ifu hanp
diwajibkan unfuk dua anak perernpuan karena dqitaslon kepada

dua saudam perempuan. Mereka bed<at4 'Drra anak perernpuan

lebih utama akan hal ifu daripada dua saudara p€tr€rrqruan."
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Abu Muhamrnad berkata: Pendapat ini batil, karena bila

demikian, laitu dua anak perernpuan lebih befiak daripada dua

saudara perempuan, maka waiiblah menarnbahi keduanya karena

lebih utama dan lebih dekat. Jadi mereka menyelisihi Al

Qur'an, abu mereka harus mernbatalkan qitas mereka.

tain dari ifu, mereka iuga -lraitu oremg-orang lang
berhujjah dengan qilps ini- fidak berbeda pendapat mengenai

sepuluh anak perempuan dan saudara p€rempuan sebapak saja,

bahwa unfuk saudara perempuan ifu sepertiga secantr penuh, dan

unfuk masing-masing anak pereNnpu.rn adalah seperlima dari
sepertiga (sepedima belas). Jadi mereka mernberi safu oftmg

saudara perempuan lebih banpk daripada Spng mereka berikan
kepada empat anak perempuan. I-alu dimana pendapat mereka,
"Sesungguhnya anak-anak perempuan l€bih berhak daripada

beberapa saudara perernpuan?" Ini kekeliruan dari mereka dalam

agama.

Pernbagian unrisan ifu tdak berdasarkan keutamaan dalam

kekerabatan, tapi pembagian ifu sebagaimana Snng
disebutkan oleh nash-nash saja. Tidak ada perbdaan pendapat

mengenai orang 5nng meninggalkan kakelm3p png merupakan
bapak dari ibunp, anak laki-lah dari anak perempuannya, il*
perempuan saudara laki-lakinp, anak laki-laki saudara

perempuannlra, parnan dan bibinlp dari pihak ibu, bibinp dari
pihak bapak, dan anak pamann!,a dari pihak bapak, Fng tidak
bertemu dengannSra kecuali hirrggu dua puluh lokek, bahura harta
ini semuangra adalah menjadi hak anak paman (dari pihak bapak)
yang jauh, dan tidak sedikit pun bagi oran(forang lpng kami
sebtrtkan ifu. lalu dimana kedekatannln dibanding kedekatan

mereka?
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L71L- Masalah: Bila meninggalkan seorang saudara

perempuan kandung, seorerng saudara perempuan sebapak atau

dua saudara peremptr.rn sebapak ahu lebih dari ittr, maka trrhrk
saudara perempuan kandung mendapatkan setengah, untrk
saudara perempuan sebapak atau beberapa saudara per€rnpuan

sebapak mendapatkan seperenam sja. Karena Alah &
memberikan setengah b.gun kepada saudara perernfuan, dan

membikan kepada dua saudara perernpuan ahu lebih dua

pertiga bagran.

Maka benar bahura saudara 1tang s€bapak safrr

atau sebapak dan seibu -walaupr:n baqnk- tdak menrihki hak

kecuali hanya dua pertiga saja. Bila diunjibkan seterrgah badan

trnhrk saudara perempuan kandung berdasarkan iima lrarg
mqpkinkan, bahwa di dalam bagian itu dia fidak disertai oleh

saudara p€rempuan lain png bukan saudara kandung, maka yang

tersisa harrya seperenarn, dan ifu urnhrk saudara per€mfuan

sebapak saja atau beberapa saudam perexnpuan sebapak saftl-

l7l2- Masalah: Saudara perernpuan londung dan yang

non kandung tidak meunrisi bersama anak laki-laki dan fidak pula

bersama anak perempuan- Tdak pula bersama anaknya anak lalc
laki dan seterusnlna ke bawah, dan tidak pula bersarna anak

perempuan dari anak laki-laki dan setenrsngra ke batmh- Stsanya

setelah dikeluarkan bagian anak perempuan dan anak paernfruan

dari anak laki-laki adalah unhrk ashabh, seperti saudara lald-lald,

anak saudara laki-laki, paman (dari pihak bapald, anak paman (dari

pihak bapak), orang lrang memerrdekakannp dan ashablrwm
kectrali si magat fidak memiliki ashabh, maka saat itu yang tersisa

menjadi hak saudara perempuan kandrlng atau saudara
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perempuan sebapak bila tidak ada saudara perempuen kandung.

Begifu iuga trnfuk beberapa saudara perempuan. Ini merupakan
pendapat Ibnu Ishaq bin Rahuraih, dan dengan ini juga kami

berpedoman.

Dalam masalah ini ada dua pendapat lainnya selain ini:

P*hma, saudara p€rempuan adalah ashabah

anak-anak perempuan, dan saudara perempuan tersebut atau

beberapa saudara perempuan tersebut mengambil apa yang

selebihnya dari anak perempuan atau anak perempuan dari anak

laki-laki, atau png lebih dari dua anak perempuan atau dua anak

perempuan dari anak laki{aki atau lebih. Ini pendapat malik, Abu
Hanihh, Aqrsyafi'i dan Ahmad.

Diriurayatkan secata shahih tentang saudara perempuan

dan anak perempuan, dari lbnu Mas'ud, 7:rid, dan lbnu Az-Zubatr,

berupa riurapt-riunSpt 5nng Udak ada kaitan mereka dengan ifu.
Demihan juga diriunSntkan secara shahih mengenai saudara

perempuan dan anak perernpuan, dari Mu'a&, Abu Musa dan

Salman. Dan telah dirftrn5ratkan juga demikian dari Umar.

Kdua, saudara perempuan tidak mewarisi bersama anak

perempuan, f,dak pula bersama anak perempuan dari anak laki-

laki. Pendapat ini diriwalptkan secara shahih dari Ibnu Abbas. Ini
juga mempakan pendapat Ibnu Az-Zubair, dan Abu Sulaiman.

Pam ulama lnng mernandang bahwa saudara-saudara

peremptran sebagai ashabah anak-anak perempuan berhujjah

dengan apa yang kepada kami dari jalur Syu'bah dan
Sut/an dari Abu Qais ru Audi -yaihr AMurrahman bin Tsarwan-,

dari Al Hudzail bin Syurahbil, dia berlrata: Abu Musa ditanya

mengenai anak perempran, anak perempuran dari anak lah-laki
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dan saudara perempuan? Dia pun menjar,uab, "lJnfuk anak
perempuan setengah, unfuk saudara perempuan setengah (dari

harta malat)."

I-alu Ibnu Mas'ud ditanlra dengan diberitahukan perkataan

Abu Musa ini, maka dia prrn berkata, "sungguh aku telah sesat

bila demikian dan aku tidak termasuk orang-orang lnng mendapat
p€funiuk. Dalam hal ini aku memufuskan dengan apa yang

diprhrskan oleh Nabi $, bahura untuk anak perempuan adalah

setengah, unhrk anak perempuan dari anak laki-laki seperenarn

menyempumakan png dua pertiga, dan sisanya unfuk saudam

perempuan-"

Abu Muhammad berkata: Ulama yang tidak memberikan

warisan kepada saudara p€rempuan bersama anak perempuan,

dan tidak pula yang bersama anak perempuan dari anak laki-laki,
berhujjah dengan firman Allah &,

T u J^z-qb 8;7;5i fr fr &'Gfr ,l

"Jika seoftrng maninggal dunia, dan dia frdak mempun5ai

anak dan mempunSni srdam perempwn, mala bagi audannjn
tnng Wrempuan ifu seperdua dan harb tnng ditinggall<ann5m, dan

audamrym t/ang laki-lald (seluruh harb saudam

jil<a dia frdak mempun5ai anak" (Qs. An-Nisaa' [4]:
176l

Kata Lirl (anak) b€rlalu juga untuk anak perempuan dan

arak perernpuan dari anak laki-laki, sebagaimana berlaku pada

anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-lald secera bahasa

"X;A e{ oL-ii;';i,
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dan menunrt Al Qur'an- Yang mengherankan adalah pem5rataan

s€bagian ulama yang mengatakan di sini, bahwa yang dimaksud
adalah anak hld-laki. Ini adalah sikap lancang terhadap Allah &
dengan kebatilan, dan merrgatakan kepada-Nya tanpa berdasarkan

apa llang dia kehhui, bahkan dengan apa yang diketahuinya batil.

Apa perbedaan antara lirman Allah &,5i'J fr (fi 6F ,ry

Ltrl|'Jih sanng meningal dunia, dan dia tidak mempungi

anak dan manpun5ai sudan perqnpuzn " (Qs. An-Nsaa' [4lt

L76l,fi,rnan Auah A, fu; iK ;q d rL -<j V+ {Si (ti
7u; u fii iif, 5,; H -aa og "Para isti
ma npoleh sryqrrpt harb tnng kanu tinggalkan jika kamu
fidak ma nptn5ai anak- Jil<a lanu mernpunyai il*, maka para
isti menryoleh dad harta Sang kamu tinggalkan."

(G. An-Nisaa' [4]: L2), firman Allah &, X;3 C 3-i;- fi3
,r'€j ?$,$'i# i,L1 o$'5; <r11 & ; bL H-.;j
"'uU; 'Dan hgimu (suamisuami) seperdua dari harta yang

ditingall<an oleh isti-istimu, jika mael<a tidak mempunyai anak.

Jil<a isti-istimu ifu mempunSai analt maka kamu mendapat
sryqnryt dari harA tnng ditinggal<anntn " (Qs. An-Nisaa' [4]:

12), dan ftrnan Allah &,{r( bL'*ti,iAil4;)*5 #-;-;:$
#'r'i\ d i,( o$ Ysi,*, i$l iit'i 5i A,K, Ly \; X

l.iAi "Dan mtuk dta onng ibu-bpk, bagi masing-masingnlm

*Hanm dan lwb Wlg ditingall<an, jika 5nng meninggal itu
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mqnpuntni anak; jil<a onng Wng maninggal fidak manp.aryni
anak dan dia diwmrisi oleh ibu&palnSn (sF), nnka ihrga
mendapt sepertiga; jika 5ang maningal ifu mempun5ai Mp
fiudan, mal<a ibunSn mendapt eyenarn" (Qs. Ar'Nisaa' [4]:
u)

Mereka fidak berteda perrdapat merrgenai sernu.r agnt ini,

bahwa iilr 1*,ut 1 adalah sarna, baik laki-lald maupun perempuarL

ataupun anaknp il*, demikian juga hukumnya sanrr. Kerrudian

tampak oleh mereka ketika berkaitan dengan urarisan untuk

saudara perempuan, bahwa Sang dimaksud dengan lj-j, hnak)

adalah laki-laki, dan " Kelak al<an ditulisl<an penaksian mqeka hn
merel<a akan dimintai p*bnggngiawaban." (Qs. Az-Zuktrnil [43]:
l9l "Jika merel<a mal<a jang:anlah l<amu ihn
(pula) menjadi saksi bersma mqel<a." (Qs. Al An'aam [6]: 150)

LIlama 1nng tidak memberikan warisan kepada saudara

perempuan yang bersama anak perempuan, dan tdak puh yang

bersama anak perempuan dari anak laki-lald, jtrga berlluilfi
dengan riwayat tsabit dari Rasulullah * dari jahrr Wuhaib, dari

Abdullah bin Thaunrs, dari alrahn1n, dari Ibnu Abbas,

,;Ajt*.1 d 
^AG.>:\ 

F)Attg*t

"Sampaikanlah baqtan onrian kepda pn pnililnp
Adapun bagan wmrisan tnng tercis naka untuk kmbt hh:lald

tnng terdekat"

.ft,y, jtlv
,,
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Abu Muhammad berkata: Mereka sepakat pemberian
rwarisan kepada saudam p€rempurn lrang bersama anak
perempu.un, dan yang bersama anak perempuan dari anak laki-laki
hanyalah karena tabhib (sebagai sisa), bukan berupa bagian png
ditetapkan. Karena mereka mengatakan tentang anak perempuan,
suami, ibu, saudara perempuan kandung atau sebapak, dan juga

saudara-saudara perempuan, bahura anak perempuan mendapat
setengah, suami seperempat, ibu seperenam, sedangkan safu

saudara perempuan atau beberapa saudara perempuan hanln
mendapatkan seperenam- Bila masalah ini demikian, dan anak
perempuan ifu dua orang, maka saudara perempuan atau
beberapa saudam perempuan tidak mendapatkan apa-apa-

Dirirnayatkan kepada kami dari ialur AMW, dari
Ma'mar, dari Az-hhri, dari Abu Salarnah bin Abdurrahman bin
Auf, (dia berkata): Ada yang bertaryra kepada hnu Abbas, 'Orang
yang meninggalkan anak peremploffig?, saudara perernpuannla
sebapak, dan ibunya (bagaimana pernbagian ?" hnu
Abbas menjawab, "[Jntuk anak perempuann]ra merrdapatkan
setengah, unfuk saudara perempuan setengah, dan tidak ada

bagian unfuk saudara perempuannlra dari harta gnng tersisa, dan
ifu unfuk ashabalrnya." [-alu seorcmg penanya berkata,
"Sesungguhnya Umar memufuskan dengan selain ifu. Dia
menetapkan untuk anak perernpuan setengah dan unfuk saudara
perempuem setengah." hnu Abbas berkata, 'Apakah kalian lebih
tahu ataukah Allah?"

Ma'mar berkata: lalu aku mencqitakan ifu kepada hnu
Thaunrs, lalu Ibnu Thawus berkata kepadaku: A!,ahlnr
mengabarkan kepadaku, bahura dia mendengar lbnu Abbas
berkata: Allah @ berfirman,
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T Y J;r-Li1r U,Itr,"n5 tI ;4 & t|fr ,l
"Jika seoft,ng meninggal dunia, dan dia tidak mantpnyai

anak dan mempun5ni.sudan Wrexnpuan, maka bgi aldaruryn
tnng perempuin ifu sepetdua dari hara'Wng ditinggalkannya"
(Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

hnu Abbas berkata, "lnntas kalian mengatail<an, r.rntulmSn

setengah rmlaupun dia mempunpi anak?"

Dari jalur Isma'il bin Ishaq: Ali bin AMullah Taitu lbnu Al
Madini- mengabarkan kepada karni, Sut/an -yaifu hnu Upinah-
menceritakan kepadaku, Mush'ab bin AMullah bin Az-ZbrQan
menceritakan kepadaku, dari hnu Abi Mulaikah, dari hnu Abbas,

dia berkata, "Perkara 1nng tidak terdapat di dalam Kitab Allah &,
tidak pula di dalam ketetapan Rasulullah &, dan kalian akan

mendapatinla di kalangan s€rnua manusia, bahwa warisan saudara

perernpuan bersama anak perempuan."

Abu Muhammad trerkata: Ini memperlihaflran keeada

Anda, bahwa lbnu Abbas fidak memandang apa 1rang tersebar dan

masyhur di tengah manusia mengandung hujjah, dan bahura dia

Udak memandang untuk berpendapat dengannp bila tdak
terdapat dalam Al Qur'an dan tdak pula dalam Smnah
Rasulullah $. Ulama fikih Azh-Zhahiri masih memperbincangkan

Abu Qais.

Ali b€rkata: Abu Qais adalah orang yar$ biqah lorni tdak
mengetahui seorcrng pun mengkritiknya dengan laifik lpng
rnenodainln png bisa menggugurkan riuraSptn5n. Maka 3lang

wajib adalah mengambil apa lnng dia riwayatkan, dan berdasar{<an

hadits hnu Abbas yarg musnad yang telah karni s€bull{an- Maka
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uniiblah dengan ifu bila si mayat mernpr.rnpi aslnbh agar apa
yang tersisa dari bagian seorang anak perempuan, atau dua anak
perempran, anak seorang perempuan dari anak lald-laki, atau dua

anak perempuan dari anak lak-lah menjadi hak ashabh. Karena

dia adalah lald-lah lpng paling utama. Sedangkan saudara

peremfruan di sini udak termasrk golongan 5rang mendapat bagian

tertenfu png hta diperintahkan r.rnhrk menlnmpaikan bagian-

bagian uarisan kepada mereka. Ini cul$p ielas, tdak ada

kenrmitan di dalamnp.

Bila si malnt tidak mempunpi ashabah laki-laki, maka

kami berpedoman dengan hadits Abu Qais, dan kami menetapkan

saudara perempuan sebagai ashabah sebagaimana di dalam nash-

nya. Kami fidak menyelisihi nash-nash sedikit pun. Dan orang

lrang mernerdekakan dan yang terlahir darinya dari kalangan laki-

laki atau ashablrnya dari kalangan laki-lald, udak diragulon lagi

mereka adalah terrnasuk kalangan laki{ah ifu, sehingga mereka

lebih utama daripada saudara perernpuan bila si mayat
mernpunyai anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-

laki.

Ali berkata: Tidak ada satu pun di dalam riuraptrriurayat

dari para shahabat tersebut 37ang menyebutkan bahun mereka

merrrberikan warisan kepada saudara peremptran bersama anak
perempuan dengan keberadaan ashabh lah-lah. Maka batallah

anggapan bahura mereka memiliki tal$an dalam se$afu dari ifu.

1713- lr{asalah: Ibr.r bersama anak lah-lah atau
perempuan, atau anak lah-lah dari anak laki-laki atau anak
perempuan dari anak lah-lak dan setenrsnya ke baunh
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mendapatkan seperenam saia. Karena itu adalah nash N Qur'an,
sebagaimana yang tadi kami sebutkan.

17L4- Masalah: Bila si mayat memptrnlrai seorcmg

saudara laki{aki atau dua saudara laki-laki, atau dua saudara

perempuan, atau seorcng saudara perempuan, atau seonrng

saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, dan dia fidak

mempunyai anak dan tidak pula anak dari anak laki-laki, maka

untuk ibunya sepertiga. Bila dia mempunyai tiga saudam laki-lald

atau perempuan, atau sebagian mereka laki-lak dan sebagian

lainnya perempuan, maka unfuk ibunya seperenam.

Hal ini berdasarkan firman Allah &,

" Jika yang meninggal ifu mempunSni bebmp sailaft4
maka ibunya mendapat seperenam." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

Ini juga pendapat Ibnu Abbas. Yang lainqn mengatakar\

"Karena dua saudara laki{aki maka ibu dikernbalilen kepada

seperenam."

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa dia dikernbalikan

dari sepertiga kepada seperenam karena safu saudara laki-lald,

bukan karena satu saudara perempuan. Dan fidak pula da
perbedaan pendapat bahwa dia dikernbalikan kepada seperenam

karena tiga saudara laki-laki -sebagaimana !,ang kami sebutkan--

Tapi perbedaan pendapat hanyalah dalam masalah mengembali-

kannya kepada seperenarn karena dua saudara laki-laki-

"j3hirt*i;L^ i,(o$
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Yusuf bin Abdullah ArFNanrari menceritakan kepada kami,
dia berkata: Ytrsuf bin Muhammad bin Urnar bin Amrus Al Astaii

mensfabarkan kepada lomi, dari Abu AttFThahir Muhammad bin
Ja'fu,r bin Ibrahim As-Sa'ili, Yahya bin Agapb bin Badi Al Allaf
mengabarlon keeada l<alrf, Ahmad bin Shafh Al Mshri
merrgabar{<an kepada lonri, Muhammad bin l$na'il bin Abu
fudaik keeada liarni, Al Fadh Muhammd bin
AHurrahman bin Abu Dd'b lEiU Abu Al Flarits- mengabarkan

kepada kami, dari qru'bah nmula lbnu Abbas, dari Abdullah bin
Abbas, bahwa dia manrk ke tenrpat l}tsrnan bin Affan, lalu b€rkata

kepadan5ra, 'Sesrrngguhnya A.ra saudara lald-laki fidak
mengernbalikan ibu keeada Karena Alah e
berfirman, Uika gryrrqrftrgpl ifu nwnpnSni b&mp
st-dan.-.-' (Qs, An-Nisaa' [4] 11] Sedangkan drn saudara hkF
laki di dalam bahasa kaummu hrkanlah beberapa saudara laki-
laki."

Maka Utsman b€*at4 'AI(u trdak dapat menrbatalkan
perkara png telah ada sebehrmtrm- Orang-orang manrariskannlp,
dan telah berlaku di berbagai kota."

Abu Muhammad berkata: Ibnu Abbas telah
mernberitahukan keeada lftsman berrdasarkan Al Qtrr'an dan
bahasa. Ubman ptn tirtak mengingkarinya. Tidak dirdgulon lagi
bahura Utsrnan m€ng€tahui $rurah dari Nabi $
dalam hal ifu atau huiiah dari segi bahasE terrfu dia menyanggah

Ibnu Abbas dengan ihr terlraft apa lrang dilalnimnnlra. Tapi dia
rnalah mengaitkan dengan p€rkan !,ang s€behrnq,q bahun
manusia telah meuariskan ihr dan telah berlaku di kofkota.

Jadi lJtsman rn€rnandang ini sebagai h$ah, sernentam

hnu Abbas Udak mernandang itu s€bagai huiiah. Sedanglian yang
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menjadi rujukan ketika terjadi perselisihan adalah Al Qur'an dan

As-Sunnah. Dan nasrl keduanya mengratakan perkataan

hnu Abbas.

Berapa banyak hsah 1nng di dalamnya menSratakan bahwa

mereka (para sahabat) menyelisihi Utsman dan Umar, seperti

penetapan mereka berdua mengenai dilrat dengan sapi, kambing

dan pakaian, serta pelipatgandaan ifu di tanah suci. -Dan
bahwa anak budak uanita lnng menggoda sebagai

budak milik majikan ibu mereka dalam bat5nk masalah-.

Orang yang menganglap ini sebagai iima'
menyelisihi ijma' menunrt mereka adalah kafir-, maka lbnu Abbas

menunrt perkataan mereka adalah kafir, karena menyelisihi iima',

kami berlindung kepada Allah dari ini. Bahkan !,ang

mengkafirkannya lebih berhak untuk dikafirkan. Adapun kesalahan

ini dengan maksud yang benar, maka tidak diangkat dari seormg
pun setelah Rasulullah $. Sebagian mereka berkata, "Dua

saudara berlaku juga sebutan 'saudara' pada mereka berdua."

Ali berkata: Ini salah. I(arena Utsman dan hnu Abbas

menjadikan hujjah dalam bahasa. Dan keduanya sepakat

menyelisihi ini. Dan benttrk bahasa juga mendustakan pendapat

ini. Karena bentuk btsnitnh (berbilang dua) dalam bahasa Arab
yang dengannya Allah & memerintahkan kita melalui lisan Nabi-

Nya # bukanlah bentuk jama'(tiga atau lebih), maka tidak boleh

seorang pun mengatakan, tiLi .o!-.'.Jlt'Dua orang lelaki, mereka

berdiri", dan tidak pula, '}j yGrSt 'Dua orang perempuan,

mereka berdiri)".

Dalam hal ini mereka juga berhujjah dengan firman

Allah &,
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c5_fi14"{6',f.;arr3Fr,
" Lald-laki tnng mqta.ri dan pempuan tnng maari,

bngan kdun5p." (Qs. Al Maa'idafi [5]: 38)

Ini br.rkan sebagai hujirfi bagi mereka dalam hal tersebut.

I(arena masing-masing dari kduarrya memiliki dua tangan. Yang

wajib adalah mernotong safu derni safu.

Mereka juga merryeburtkan firman Allah &,

ki;aita
* Maka santngwhn5Ta hati l<amu Mua telah ardorg

ftntuk menerturn kebikan)." Qs. At-Tahriim 166lz 4l

Ini juga tidak mengandung hujjah bagi mereka dalam hal

ini. Karena dalam bahasa Arab, bahwa masing'masing keduarSn

dari keduanln, maka ifu diberitakan tentang dengan

bentuk jarnak.

Ar-Raiiz bersenandung,

o. ol.. t! t,t -rl.rc7 c.4. o1t.' c,re./,yjt u*,-h!...o,t-x,J, ... rVt O*rr, t#+)
'O* a* **nl*S dilemprtan dw tati. funggung kdwrya

sqati pungwg:pungwg dua periai."

Jadi ini bentuk baku 1Bng fidak boleh dilampaui. Merel<a

iuga Halih dengan firrnan Allah &,
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i i6 lF t!:, 1 @lw'6;:, tt # ri;

g{. f.L$,* iY &3. e;. ;,-t*|fr$ U6 iL'V
A ix,;ri( il@ +#61 Jyr'.4;v'L;i 1, ;;{\

rtilt1a;;Gljd
" furita oftng-orzng tnng beryrkan kefrka mqel<a

memanjat pgar? Ketil<a merel<a masulr (maqnui) Daud lafu dia

terkejut karena kdabngan merel<a. Mqela bedrab, Janganhh

kamu menn bkut; Qeni) adalah dua omng tnng @an t/ang
slah seorcng dari kami Muat zhalin kepda tnng lain; Maka

bedlah anbn kami dangan adil dan janganlah l<amu

menyimpng dari kebenamn dan funjukilah kami ke jalan gng
Iurus. SaungguhnSn sudamku ini manpngni snbilan pufuh

sembilan ekor kambing betina dan aku mernpw5ai wl<or fija'."
(Qs. Shaad [38]: 23)

Ini bukan huijah bagi mereka dalam hal tersebuf karena

tidak ada permulaan pada masrkqp mereka berdtr4 dan bersarra

mereka berdua ada selain mereka.

Mereka juga menyebutkan firman Allah &,

"t:;4,t3-;\'6i&
" Mudah-mudahan Allah mendabngl<an mqel<a semuerntn

kepadaku." (Qs. Yuusuf [12]: 83)

@l - AtMuhatla



$b"#,i( $, b t,6'ja; { cr',?1t1,

Ini adalah hujjah png malah membantah mereka, bukan

hujjah bagi perdapat mereka. I(arena mereka (kata ganti dalam

ayat ini) ifu tiga orang, 5nifu Yusuf, saudamnya 5nng paling kecil

yang ditahan karena piala raj4 dan saudara tertua mereka Snng

berkata, -6Cd$&e5rt'Afi; "sebab itu aku ndak akan

maingall<an nqeri MaA, annpi a5ahku mangizinkan kepdaku
(untuk kqtbli)." (Qs. Yuusuf [12]: 80)

Mereka sepakat bahun omng lang mengalui beberapa

dirham hak milik orang lain, maka diputuskan atasnSra tiga dirham,

bukan dua dirham.

Sebagian mereka berkata: Allah $ berfirman,

" Dan jika merel<a (ahli rcris itu te{dhi dari) fubemp
satdan kki dan perempwn, mala bagian seoftng sudara laki-
laki seban5nk bagran dua onng audan perempuzn-" (Qs. An-
Nisaa' I4l: L76l

Hukum pada saudam perempuan dan saudara laki{aki juga

demikian. Maka benarlah bahwa saudara laki-laki dan saudara

perempu.rn di dalam firman Allah &, ?LAi rtSz,;yiit ir*r$
"Jika gng meninggal ifu mempun5ai bebemp audam, mal<a

ibun5n mandapt seperenam." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11) adalah

demikian juga.

Abu Muhammad berkata: Kedua agnt ini benar, narnun
menjadikannp sebagai dalil adalah rusak, karena Allah &
berftrman,
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"ffiist',trtJt+
"Maka bagian seoft,ng stdan laldlaki sefuqpk bagian

dua onng muda.m perempuan. "(Qs. An-Nisaa' [4]: L76l

Ini jelas dat'. nash mengenai hukum saudara laki-laki dan

saudara perempuan saja.

Bila kami mengadakan seperti ifu mengenai terhalangnya

ibu, maka itu perkataannya, dan bila tidak maka ifu membatalkan

klaim tanpa dalil.

Sebagian mereka berkata, "Kami dapati setiap yang di

dalamnSn hukum bagian unfuk yang setelah satu oftmg maka dua

orang di dalamnya adalah sarna, apa yang lebih dari dua orang

seperti dua anak perempuan, warisan mereka berdua seperti

warisan tiga anak perempuan. Dan seperti dua saudara

perempuan, warisan seperti warisan tiga saudara

perempuan. Dan seperti beberapa saudara seibu, yaifu sepertiga

untuk dua orang, sebagaimana ifu unfuk tiga orang. Maka wajiblah

ibu terhalang karena dua orang sebagaimana dia terhalang oleh

tiga orang."

Ali berkata: Maka kami katakan, ini sama sekali tdak uniib
seperti yang Anda katakan. Karena itu adalah hukum dari Anda,

bukan dari Allah &. Setiap yang difirmankan Allah & adalah

benar, dan setiap yang Anda katakan berupa apa yang tdak
dikatakan Allah &, maka itu adalah dusta dan batil- Silakan

kemukakan dalil yang menr.rnjukkan kebenaran pemyntaan Anda

ini. Jika fidak, maka itu adalah batil.

Telah diwajibkan bagian untuk ibu sebesar sepertiga oleh

nash N Qur'an, dan Allah & fidak mengalihkannSn k€eada
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sep€renam karali dengan kebemdaan anak s rnayal atau bila si

mayat mernpun3pi saudara laki-lah. It'Iaka tdak boleh

menshalanginlp dari apa !,arg &^ralbkan AIhh e wrhrknlp

k@nfi dengan s€suafu 1nng megahnlmn dari Srnrnh yang da
Dan kerryataanrqTa tdak ada Srurah dalam hal ifu dan Udak pula

ijnn'-

LTI.S- Masalah: Bila rnalpt meninsgalkan seorang istui

dan dr.ra omng tuE atau seorans uanita dan

meninggalkan suami dan dua orang tu4 rnaka r.rnfuk suami

seterrgah, dan unhrk isbi sep€rernpat- Sernentara r.nhrk ibu

sepertiga dari pokok harta secara uhth, dan unhrk bapak dari anak

p€rermfnnnya adahh s@erefflm, dan dari anak laki-lakiq;a

sepertiga.

Segolongan ularta b€data, 'K€dua contoh losus ini, ihr
hanya b€drak seeertiga dari Snng tersisa s€telah bagian warisan

suami, dan atau ism." Pendapat ini diriwayatkan keeada l<anti

secara slnhih dari Umar bh Khaftttab, Utsrnan dan Ibnu lvlas'ud

mengenai isffi dan dua orang hra" s€rta s.tami dan dua orang trn.

Pendapat ini diriuralafl<an s@ftI shahih bn 7aid. Ini iqa
diriuartkan k€eada lorni dari Ali, rnmtrn ilak slahill Ini IAa
menrpakan pendapat Al Harits Al A'war, Al Hasan, Sut/an Ats-

Tsawi, Math Abu Hanifah dan Astrqpfi'i beserta para sahabat

mereka- Dan ini iuga m€npakan pendapat lbrahim ArFNakha'i.

Di sini ada pendapat lafotnta yang dirlu,alratkan kepada

lorni dad jahrr Al Haiir{ bfoi Al MinhaL Hammad bin Salarnah

mengabarkan k€eada lomi A1ryub As-Silfit!,ani

kepada kami, bahtrya Muhammad bin Sirin mengatakan tentang

seomng lelaki Snng m€ninEgal dengan meninggalkan istinya dan
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dua orang fuanya, 'Untuk isti seperempat, untuk ibu sepertiga

dari seluruh harta, dan sisanya untuk bapak." Dan dia berkata

mengenai wanita yang meninggal dengan meninggalkan suami dan
dua orang fua, "Unfuk suami setengah, r-rrfuk ifu sepertiga dari
yang tercisa, dan sisanSra untuk bapak." Dia berkata, "Bila bapak
melebihi ibu, maka untuk ibu adalah sepertiga."

Pendapat yang kami katakan, diriwayatkan kepada kami

dari jalur AMurrazzaq, dari Sufr/an Ats-Tsauri, dari AMurrahman
bin AMullah Al Ashbahani, dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas,

bahwa dia mengatakan tentang suami dan dua orang hra, 'Unfuk
suami setengah, dan unfuk ihr sepertiga dari seluruh harta."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah

mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari hrahim An-
Nakha'i, dia berkata, *Ali bin Abi Thalib berkata, 'Unfuk ibu
sepertiga dari seluruh harta'."

Mengenai istri dan dua omng hra, zuami dan dua orang hra.

Diriwayatkan juga dari Mu'adz bin Jabal, dan ini merupakan
pendapat Syuraih, demikian juga pendapat Abu Sulaiman.

Abu Muhammad berkata: Ulama yang berpendapat bahwa

untuk ibu sepertiga dari sisa, berhujjah dengan apa lrang
diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Sufuan Ats-Tsauri,

dari ayahnya, dari Al Musayyib bin Rafi', dia berkata: hnu Mas'ud
berkata, "Tidaklah Allah & memperlihatkan kepadaku untuk

mengutamakan ibu daripada bapak."

Dan dengan apa png diriunyatkan kepada kami dari jalur

Waki', dari Sufuan, dari Fudhail bin Amr Al Aqimi, dari hrahim
An-Nakha'i, dia berkata, "lbnu Abbas menyelisihi ahli shalat

mengenai bagian suami dan dua orang fua."
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Mereka Mrata: Makna firman Allah &, $|Xjlifiit
K\1 "O* dia diwarisi oleh ibu-baplaln (saja), naka ihn5n

nwtdapt sepatiga." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11) Maksudnya dari apa

1nng diu,arisi oleh kdua oftmg fuanla.

Kami tidak meqgetahui mereka mempunyai huiiah sdain

ini. Namun semuanya frdak menjadi hujjah bagi mereka dalam hal

ini.

Adapun pendapat lbnu Mas'ud, maka tdak ada huffah

dalam pendapat seseorcmg selain Rasulullah #. D* fdak ada

kernungkaran dalam mengutamakan ibu terhadap aph. IGrena

diriwaptkan secara shahih dari Rasulullah $, bahwa ada seorang

lelaki bertaqn kepada beliau, dia berkata, "Wahai Flasulullah,

siapa lrang lebih berhak mendapatkan perlakuan baiklo?"
Rasulullah $ bersaMa kepadanya, " Ibumu." Dia bertanla,

"Kemudian siapa urahai Rasulullah?" Beliau menjaurab, ufbtrntt.n

Dia bertanya lagi, 'Kemudian siapa wahai Rasulullah?" Miau
merrjawab, ulbutnu.n Dia bertanp lagi, "Kemudian siapa urahai

Rasulullah?" Beliau menjawab, " Kenudian bapalonu."

Jadi beliau # menguhmakan ibu daripada ayah dalarn

masalah baik. Allah & telah menyamakan antara bapak

dan ibu menunrt ijma'kami dan ijma'mereka dalam hal warisan

bila si maSrat mernpunpi anak.

Dia berftrman,

,fie|W*|gt;-;.ri
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"Dan unfuk dua onng ibu-bapal<, bagi masing:masingnSa

seryrenam-" (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

I-antas dari mana kalian melarang mengutamakan ibu atas

bapak bila nash meunjibkan itu?

Abu Muhammad berkata: Kemudian mereka yang berhujjah
dengan perkataan hnu Mas'ud ini adalah yang pertama kali
menyelisihinln dalam hal ihr, sebagaimana png
kepada kami dari jalur Abdunazzaq, dari Sut/an Ats-Tsauri, dari Al
A'masy, dari lbrahim An-Nakha'i, dia b€rkata, 'Umar bin
Khaththab dan Abdullah bin Mas'ud tidak mengutamakan ibu atas

kakek." Sedangkan oran(fonmg gnng mengaburkan perkataan

hnu Mas'ud ini menyelisihinlp dan menyelisihi Umar, lraifu
mereka mengutamakan ibu atas kakek. Mereka juga meng-

utamakan perempuan atas laki{aki pada sebagian bagian warisan,
yaitu mereka mengatakan mengenai wanita 1rang meninggal
dengan meninggalkan $raminla, ibunya, dua saudam laki-laki
kandung dan seorang saudara perernpr.En seibu, bahwa r-rnfuk

saudara perempuan seibu seperenam ufuh, dan unfuk kedua

saudara laki-laki kandung seperenam dibagi dua diantara mereka.

Jadi masing-masing mereka setengah dari seperenam.

Mereka juga mengatakan dengan pandangan mereka

mengenai seorang wanita 5nng meninggal dengan meninggalkan

suaminga, atau saudara perempuan kandungnya dan seorcng
saudara laki-laki sebapak, bahwa saudam laki-laki tidak mer,uarisi

apa pun. Seandain5n posisinSra itu adalah saudara perempuan,

maka dia berhak seperenam, ada'aa/unfukn5a karena ifu-

Jadi mereka mengingkari pengutamaan perernpuan ahs
laki-laki, kemudian mereka memkikan kesan bunrknSn
mengutamaan ibu atas bapak padahal itu diuajibkan Allah &.
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Perkataan lbrahim, 'lbnu Abbas merryelisihi para ahli shalat

mengenai suami dan dua orerng fua." Bila menyelisihi para ahli

shalat adalah kekufuran atau kefasikan, maka h€rdaklah mereka

melihat pada apa mereka masuk? Dan orang 5nng berpaling

dengan Ibnu Abbas dalam hal ini lebih berhak terhadap kedua silat

ini daripada hnu Abbas. Yang mengherankan dari riurayat ini,

bagaimana bisa hrahim mengatakan demikian, sedangkan dia

yang merir.rnptkan dari Ali bin Abi Thalib dmgan merrlppakati

hnu Abbas dalam hal itu sebagaimana 1nng kami kemukakan?

Kami tdak mendapati perkataan oran{}orang lpng
menyelisihi itu shahih dari seorang pun keorali dari Aid seia.

Diriunyatkan juga dari Ali dan hnu Mas'ud, namun ifu tdak
shahih. Dan kemungkinan perkataan Umar, Utsman dan Ibnu

Mas'ud ifu menjelaskan perkataan Ibnu Sirin- Dan tdak bisa

dilotakan dalam melemahkan riunl&riunSnt ini, menyelisihi para

ahli shalat. Sehingga batallah apa lnng mereka kesankan itu dari

ini.

Adapun perkataan mereka mengenai firman Allah Et,

Lfiti r**i(i,fr,i,
n Dan dia diwarisi oleh ibu-baplm5n (sja), nnka ihqp

mazdapt sepertiga." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

Maksudnya dari apa yang diunrisi oleh ibu$apakrya. Maka

pendapat ini batil dan penanrbahan dalam Al Qur'an.

Dalilrya adalah apa lrang diriu4ntkan k€eada lorni dari
jalur Muhammad bin Al Mutsanna: AMurrahman bin MaMi
mengabarkan kepada kami, Sut/an Ats-Tsauri mengabarkan

kepada kami, dari Abdr:rrahman bin Al Ashbahani, dari llcimatr,
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dia berkata: Ibnu Abbas mengutusku kepada Zaid bin Tsabit unfuk

menanlpkan kepadanya tentang bagian suami dan dua orang fua?

Lalu da berkata, "Unfuk suami setengah, dan unfuk ibu sepertiga

dari sisarryra-' [-alu lbnu Abbas berkata, "Apakah engkau

derrgan pendapatnu, ataukah engkau mendapati-

nlra di dalam Kitab Allah Ta'ala?" Aid berkata kepadanSn, "Aku

mengatakannla dengan pendapatku. Dan aku tdak meng-

utarnakan ibnr atas bapak."

Afi berkata: Seandainp Zaid mempr.rnyai kaitan dengan

alnl maka dia udak akan mengatakan, "Aku mengatakannya

dengan pendapatku. Dan aku tdak mengutamakan ibu atas

bapak", dan tenfu dia akan mengatakan, 'Justtt aku

merrgatakannya berdasarkan Kitab Allah S,". Karena pendapat

bulonlah hr$Eh, sedangkan nash Al Qur'an ma,rajibkan

kebenaran hnu Abbas yang berdasarkan firman
Alhh l&i,'Maka ibunla madapt sqryrtiga." (Qs. An-Nisaa' [4]:

11) Jadi ini bersifat urnurn, tdak boleh dikhususkan.

Yang mengherankan adalah mereka sepakat bersama kami

mengenai firrnan Allah &,

'Jih wlg mqinsgal ifu mentptngi bebenp audan,
mala ihntn mandaptseWeIEm." (Qs.An-Nisaa' [4]: 11)

Bagian itu diambil dari pokok harta, bukan dari apa png
diwarisi oleh kedua Kemudian di sini mengenai firman
Allah fp, "i,{aka ibun5n mandapt sepatiga." (Qs. ArNisaa' [4]:

11) Mereka mengahkan, bahwa maksudnya adalah apa yang

dtuadsi oleh kedua ibutapak. Ini sikap menghukumi pada Al

",i.3,lii$i;L^ ir(t$
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Qur'an dan kelancangan mengada-ada perkataan atas nama Allah
mengenai apa lrang Udak Allah katakan.

Adapun perkataan Ibnu Sirin, dia benar dalam masalah

yang safu dan salah dalam yang lainnya. Karena dia membedakan

antara hukum nasrl mengenai kedua masalah ihr. Padahal nash

tersebut Sdnir-sornd berlaku atas masing'masing keadaan.

17L6. Masalah: Bagan untuk suami adalah setengah

bila isti tidak mempunl/ai anak lak-laki maupun perempuan, dan

tidak pula anak dari anak laki-laki maupun perempuan, dari anak

laki{aki dan setemsnya ke bawah. Baik anak ifu dari suami

tersebut ataupun selainnya. Bila si istri memptrnyai anak laki{aki
atau perempuan, anak dari anak lakilaki atau anak perempuan

dari anak laki-laki, dan setemsnya ke bavrnh sebagaimana yang

kami sebutkan, maka suami hanya mendapatkan seperernpat. Dan
istri mendapatkan seperempat bila suami tidak mempunyai anak
baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak pula anak laki{aki dari
anak laki-laki atau anak perempuim, dari anak laki-laki dan
setenrsnya ke bawah sebagaimana yang kami sebutkan- Baik anak

tersebut dari isti tersebut ataupun dari selainnya- Bila zuami
mempunyai anak, atau anak laki-laki dari anak laki-laki

sebagaimana yang kami sebutkan-, maka istri hanSra mendapatkan

seperdelapan, baik isfoi ifu sahr orang, dua orang, tiga orang

ataupun empat orang, mereka sernua berserikat dalam yang

seperempat atau Snng seperdelapan ifu.

Dalilryra adalah nash N Qur'an yang terpelihara, dan tidak
ada perbedaan dalam masalah ini. Tidak ada hukum apa pun
unfuk anak dari anak-anak perernpuem dalam masalah tersebut.

Pasti setiap orcmg tahu bahua pemah ada orang-orang Snng mati
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di masa Rasulullah & 3la rS meninggalkan anak-anak dari anak-

anak perempuan lalu nuhlan semuanlra sann dari rnasa ke masa,

bahun mereka tidak meunrisi dan tdak rnerrgtlalangi. Bahkan
seakan-akan mereka ifu trdak ada.

Bedahalnf dengan pengharaman dalam al<ad nikah dan
persefubuhan lnng dialihkan -dari rrErsa ke rnasa- tanpa ada

perMaan pendapat, bahura ifu secara unum berkenaan dengan

anak-anak dari anak-anak perernpuan dan anak-anak dari anak-

anak laki-laki. Dan berbeda dengan waiibnrya hak, mern€rdelokan

dan nafkah yang diu/ajibkan oleh naslrmsh.

L7L7 - Masalah: Tidak da aul (lilrangnln harta u,aris

karena bertambahnya ahfi u,aris) pada sesratu prn dari pernbagian

rparisan yang ditaapkan. Yaitu berhimprnrrya para pernilik bagian

tertentu yang disebutkan hingga tdak terorhrpi oleh harta

warisan. Sep€rd suami atau isfui dan saudara perempuan kandr-rrg

serta saudara perempuan seibu, atau dua saudara perempuan

kandung atau sebapak dan dua saudara laki-hh seibu, atau zuami

atau isfui dan dua onrrg fua serta seotang anak perempxran atau

dua anak perempuan- Karena serrua ini adalah @ian$agian
yang ditenfukan, lrang zhahimtn bahnn ihr mauajibkan s€t€ngah

dan setengah dan sepertiga, atau setengah dan setengah dan &ra
pertiga, atau setengah dan setagah dan seperenam, dan

s€ruparyE.

[-alu para ulama bersilang pendapat Sebagian mereka

berkata, "Masing.masing mernotong s€ba$an dari

hingga harta dibagikan kepada mereka. Dan mereka merryrurs.tn ihr

dengan menghimpr.m baglan$agian m€rel<a s€car:r uhrh,

kerrudian membagikan harta itu dantara maeka s€suai dengan
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apa lpng terhimptrn. Seperti suami, ibu, dua saudara per€rnpuan

kandung dan dua saudara peremptran seibu- Maka pembagian ini

adalah dua pertiga, sepertiga, setengah, dan seperenam.'

Pendapat ini fidak benar.

Mereka berkata, "Maka unhrk suami setengah,

yaifu tiga dari enam, unhrk ibu seperenam, yaifu safu dari enam.

Ini menjadi empat bagran. Sedangkan untuk dua saudara

p€rernpuan kandung adalah dua pertiga, lpifu empat dari enarn,

maka ini adalah delapan. Dan unfuk dua saudara perempuan seibu

adalah sepertiga, 3nifu dua dari enam. Jadi ini adalah s€euluh.

Lalu harta dibagikan kepada mereka menjadi sepuluh bagian.

Untuk suami lang memiliki porsi setengah adalah tiga dari

sepuluh, yaih-r hrang dari sepertiga. Unfuk ibu png memiliki porsi

seperenam adalah safu dari sepuluh, yaifu sepersepuluhngra. Unhrk

dua saudara perempuan kandung png memiliki porsi dua pertiga

adalah empat dari sepuluh, jnifu dtra kali sepedima (empat Erluh
perserr). Dan unh.rk dua saudara perempuan seibu yang memiliki
porsi sepertiga adalah dua dari sepuluh, lpifu seperlirna-

Demikianhh dalam sernua masalah ini."

Pendapat ini png pertama kali mengatakan4a adalah Zaid

bin Tsabit, dan disepakati oleh Umar bin Khaththab, dan itu
shahih darirya. Diriwaptkan iuga dari Ali, dan hnu Mas'ud secam

bdak musnad. Disebutkan juga dari Al Abbas narnun hdak shahih.

Dan diriuraptkan se@ra shahih dari Spraih serta beberapa

tabi'in.

Dernikian iuga pendapat Abu Hanifah, Malik, Aqrsllaf i,
Ahmad serta para sahabat mereka. Bila pandangan mereka

menyepakati sesuafu maka lebih mudah bagr mereka r.rntr.rk

mengklaim ijma'. Bila tidak memungkinkan itu bagi mereka rnaka
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tidak sulit bagi mereka untuk mengklaim bahwa itu pendapat

Jumhur (mayoritas), dan bahrra kebalikannya (snng menyelisihinln)

adalah janggal. Dan png menyelisihi mereka akan merpariskan

kepada mereka karena jeratan mereka dalam klaim-klaim dush ini.

Demi Allah, aku tdak berani menisbatkan kepada

seseoramg suahr yang fdak rnlid baginya bahwa orang

itu mengatakannSn kecuali karena mudahngn beibohong,

mengada-ada terhadapnlr4 dan grrgumSp sikap keadilann5n.

Adapun kami, bila menurut kami adalah shahih dari

seseorang bahwa dia mengatakan suahr pendapat, maka kami

menisbatkan kepadaqn. Dan bila itu diriunyatkan kepada kami,

maka kami katakan, diriuraptkan dari fulan. Bila mereka tidak

merirrraSntkan suahr perkataan dariryra kepada kami, maka kami

tidak menisbatkan kepadanf srafu perkataan yang tidak pernah

sampai kepada kami dariryn, dan lorni tidak memperbanSnk

kdustaan, kami iuga Udak merryebut-nyebutrp, baik membantah

pendapat kami maupnm mendukr.mg pendapat kami.

Hal itu diriwayatkan iuga kepada kami dari jahrr Sa'id bin

Manshnr: AMun:ahman bin Abu Az-Zinad, mengabarkan kepada

kami, dari agnhnya, dari fhadjah bin Zaid bin Tsabit, dari ayahn3n

bahwa dialah lpng p€rtama kali menrmuskan aul di dalam

pembagian warisan, dan kebanyakan lnng mengandung ar.,/adalah

seperti dua pertiga dari pokok bagian warisan.

Ini ctrkup unfuk menrbatalkan pendapat tersebut, bahun ia

diada-adakan, fidak pernah diberlalnrkan oleh Sunnah

Rasulullah #i, tapi tranp kehati-hatian dari mereka lpng
mernandangnp dari kalangan salaf .s png dengan ifu mereka

memakzudkan kebaikan.
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Yang dengan pendapat pertarra adalah

AMullah bin Abbas, sebagairnana yarE dirltryapdran k€eada kami

dari jahr Waki': Ibnu Juraii k€eada lorni, dari

Atha', dari Ibnu Abbas, dia bedofia, 'Perrrbagian tnarisan tdak
ada auFnya." Dan dari jahr Sa'il bfoi Manshur: S$,an -1pifu Ibnu

U!,ainah- merrgabarlon keeada lornt dari Amr bfui Drnar, dia

berkata, 'Ibnu Abbas b€*aftE 'Tllak da aul dalarn pernbagian

r rarisan'.'

Dari iah.r Sa'id bfoi l,{anshrm S{;an btoi t-llrainah

mengabar{ran kepada l<anri lrftrharnrnad bh Ishaq

kepada lomi" dari Az-Zfifl dai lJbaifullah bin Abdullah bin

Utbah bin Mas'ud, dari Ibnu Abbas, dla berkata 'Apakah lolian
memandang orang 3ang nrcnghihmg blangan pasir menetapkan

pada suafu harta setengah dan s€t€ngah dan s@ertiga Ifu
hanyalah dua kali setengalL tiga kali seeertlga dan ernpat kali

seperempal"

Dari iahrr Isrna'il bh Ishaq Al Qadhi: Ah bn Abdulhh -yaihr
hnu Al MadinF mengabarlsan keeada kami, Ya'qub bh lbmhim

bin Sa'd bin lbrahim bin Abdrrrahrnan bh Ar.d m€rryabarlon

kepada lorni, aphku nrengabadran keeada lorni, dari Muhammad

bin Ishaq, hnu Elhab AZ-ZJ.lud menceritakan kepadalar, dari

Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah btoi Mas'ud, dia berkata: AIcr

dan Zufar bin Ar.rs berandht menerrnri lbnu Abbas, lalu kami

berbincang$incang di ternpatrryB, hfurgga munctrl obrolan tentang

pembagian warisan, lalu lbnu Abbas berl<ae4 'l"Iaha Sud AIhh hgi
Maha Agung, apaloh kalian rnernandang orang 37ang m€nghih.rns

bilangan pasir menetapkan pada harta setengah dan setengah dan

sepertiga adalah dua kali s€tengah setringga menghabiskan harta

ifu, lalu dimana letaknya yang seeerEga?" ZJarr b€rkata
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kepadanyra, 'Wahai hnu Abbas, siapa yang p€rtama kali

memmr-rskan aal pembagian unrisan?" Dia berkata, "Umar bin
Khaft*rab. K€fika dihadapkan kepadarqn kasus pernbagftin

warisan, dan sebagiannyra sebagian lainnya, sedangkan

dia seorang ytrng uEtzr, dia prn berkata, 'Demi Allah, aku fidak
tahu siapa diantara lolian Fng didahulukan Allah & dan siapa

5nng dibelakangkan. Maka alar fidak menemukan sesnrahr yang

lebih fleksibel daripada aku mernbagikan harta ini diantara kalian

dengan beberapa porsi.' I-alu dia kepada setiap

yang b€rhak apa lnng dirrnsuki oleh auL

Ibnu Abbas berkata, "Derni Allah,
mendahulukan oftmg yang didahulukan Allah & maka porsi

bagian urarisan tidak mengalami auL" Afiar berkata kepadanya,
'Mana yang didahuhkan oleh Allah &, wahai hnu Abbas?" Dla
berkah, 'Setiap porsi bagian yang tidak Allah & dari

porsi bagiannp kearali b€ralih kepada porsi lainnya, maka ini

1nng didahulukan. Adaprn apa lnng dibelakanglon adalah setiap

porsi bagian bila gugur dari porsinlp maka fidak berhak

tertradapnya kecuali apa yang tersisa, maka ifulah

dibelakanglon. Orang lrang didahulukan adalah $.tami,

memiliki porsi setengah, lalu bila masuk kepadanya apa yang

merrguranginlp maka kernbali kepada seperernpat, tdak ada laS
png merrggugurkanrgn. Istri memiliki porsi seperempat, lalu bila

masrk Srang dari ifu maka beralih kepada

seperrdelapan, dan Udak ada lag !,ang dari ifu.

Ibu merrriliki porsi sepertiga bila masuk se$atu porsi

lain yang menslgudon dariqp maka beralih menjadi seperenarn,

dan tdak ada lagi yang menggugurkannya dari itr.r. Inilah porsi-
porsi pernbagian uarisan yang didahulukan Allah &. S€dangkan

yang dibelakanglon adalah porsi bagan beberapa saudara

llang
dia

@l - AtMuhalla



perempuan dan anak-anak perempuan, mereka mifih porsi

setengah atau lebih dari ihr, dan dua pertiga. [.alu bila porsi-porsi

lain menggugud{an merel<a dari ifu, maka mereka hanp b€rhak
terhadap yang tersisa. Bila apa lnng didahulukan Allah ft dan apa

lnng berpadu, maka dimulai dengan yaql
didahululon, dan diberikan haknSn se@ra utuh. lalu bih rnadh
tersisa maka meniadi hak bagi Sang dibelakangkan, dan bih tdak
t€rsisa maka tllak ada bagian unfukn3ra."

I-alu Zufar berkata kepadaryn, "Lalu apa ]EqI
menghalangimu, wahai hnu Abbas, unfuk mengernukakan

ini kepadanlra?" hnu Abbas berkata, 'Alor segan

terhadapnya." hnu Syihab berkata, "Demi Allah, seandairya tdak
didahului oleh seorang Imam yang adil yang bertopang pada sifat

watrzt,lalu mernberlakukan perkam yang telah berlaku ifu, terrhrlah

tidak ada dua ahli ilmu yang menyelisihi hnu Abbas pada apa lnng
dikatakannyn."

Pendapat lbrm Abbas ini jWa 5nng dikatakan oleh Afrra',
Muharnmad bin Ali bin Abu Thalib, Muhammad bi Ah bh Al
Husain, Abu Sulaiman, sermLl ularna fikih Azh-Zhahiri, dan lafoF

lain.

Abu Muhammad trerkata: Lalu kami mencermati apa lnng
seb4ai huiiah oleh orang yrang berpendapat aul lahr

kami mendapati apa yang disebutkan oleh Umar rft,, bahua dia
trdak mengetahui siapa 1nng didahulukan Allah & dan siapa gBrg

dibelakangkan. Kalangan muta'akhkhinn dari merdra
menambahkan dengan mengatakan, 'Sebagian mereka fidak l€bih

utama terhadap pemotongan daripada sebagian lainrqa- Ivla&a

yrang unjib adalah merrberlalnrkan mereka seperti para kredihrr
(pernberi utang), dan pam penerima wasiat, yang marur trarta inr
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menlrcmpitkan hak-hak mereka- Maka lpng u,a[b adalah

mernberlalnrkan pernotongan.'

Mereka juga mengrabkan tefiadap ulama lnng
menrbafialkan ar.,lsebagai pen@lsihan d dalam safu masalah saja.

S€bagfu mereka mengablon, 'Di dalarn rnalah laforqra saia.'
Merda tdak merniliki hr$Bh selah apa yang lorni sehrtkan,
merdra mereka fdak mernitki hrsah dalarn sesuatu prm dari itrr

Perkataan Umar &, 'Aku tidak tahu si.pa diantara mereka

Snng didahuhkan Allah & dan siapa 1BnS dibdakaqgkan.' Maka

dia b€nar. Orang sepertinya tdak akan rnerrbiarkan apa llang
fidak idas baginya. Hanya saja kami lraldn, batnm Alhh B tdak
merrrbebani kita dengan s€suatu yang titak Has ba$ kita. Bih hal
ifu sarnar bagi Umar, n rnun itu fidak sarrar bagi Ibrru Abbas. Dan
tdak dik€tahLd hul$rn oleh orang yang tilak mengetahuinl,a

hrkanlah s€bagai huiiifi abs orang yang marg€frahuinya- Tdah
hrput dari pengetahuan Urnar g peng€tahuan tentang bolehnp
rnernperbanrck rnahar, tmhtryn Rasululhh $, definbi lelalah
dan barlpk lagi hal lainnya, narrun ifu tdak menodai
orang lnng mengetahuiqra.

Mapun peny€rupaan yang mereka lalilkart yaihr

merryenrpakan mereka (ahli uraris yang mendapat bagian terterrfu)

dengan para laeditur (p€rnb€ri utang) dan para penerirna urasiat,

rnalo ifor adalah bafil dan sebagai p€rgrerupaan Srarg rusak l(arena
bila harta ihr menorlarpi unfuk yang l&au,atirlon, malrzl merrcahrp
pxia para Isedifur dan para penerirna nasiat Bih s€telah

p€ndrfurgan ditemukan harta orang !,arg berr.frang, rnaka

dibagilon kepada para pernberi utans dan pua pen€drna u,asiat,

trforgga mereka.
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Namr-rn tidak demikian perkam auL l{arqta semua yang

Allah {* aptakan di dunia, suql4 neraka, Arsy, tidak mencakupi

unhrk l€bih dari dua kali setengah, atau tiga kali sepertiga, atau

ernpat kali seperernpaf atau enam kali seperenam, atau delapan

kali seperdelapan. Maka adalah termasuk kebatilan bila Allah &
membebani kita dengan hal 1nng mustahil dan hal yang di luar

kemamptran. Dan adalah termasuk kebatlan bila Allah merrbebani

kita mencari ialan kehrar dari itu dan ialan selamat dari itu bih Dia

tidak menjelaskan kepada kita bagaimana hta melalnrkannp.

Mapun perkataan mereka, "S€bagian mereka fidak l€bih

utama dengan pernotongan daripada yang lainn5n,' maka ini

adahh Snng benar bila ditambahkan kepadarq;a apa

yang dikurangi darinln. Yaitu tdak ada nash maupun

yang ma,vajibkan pemotongan sebagian mereka

tanpa sebagian lainnya.

Di sini juga dilotakan kepada mereka, "Kalian irya tidak

boleh mernotong hak seseorang dari bagian unrisan dari apa yang

telah ditetapkan Allah & berdasa*an mrrmsi dan dugaan lofiarL

tapi tranrs berdasarkan nash ataru keterpaksaan."

Perrrlptaan mereka tentang penyelisihan (kotradihifl dari

kalangan mereka lnng menolak aul dalam masalah Snng mereka

sebutkan, maka nsgAlhh akan kami sebutkan. Dan mernrnrt

kami, mereka tidak menyelisihi. Karena telah batal

semua lang mereka kemukakan, maka yang vrajib adalah hta
mencerrnati huijatr yang dikemukakan oleh mereka yang

mernbatalkan aal

lalu kami dapati hnu Abbas di dalam khabar yang telah

kami kernukakan dari jahr Ubaidullah bin Abdullah darinyE telah

terstrs,rr huiiah dalam hal itrr yang tidak seorcmg pun dapat
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meryrarEgahnlp. Yang pertama adalah pemberitahuannya bahura

Unrar adalah 1nng pertama kali merumuskan aal pernbagian

unrisan dengan pengalarannln, bahwa dia rrdak tahu maksrd

Alhh & dulun hal itu. Maka adalah benar bahwa itu adalah

pandangan SEng tidak didasari oleh Sunnah. Ini saia s.rdah orkup

r.nrtuk menpnggah pendapat tersebut.

Adapun hnu Abbas, maka sesungguhqn dia menlntakan

bahun pendapatrSn dalam hal itu adalah nash N Qur'an, maka

itu adalah 37ang benar. Dan dia menjelaskan, bahwa perbincangan

mengenai aultidak berlaku kecrrali pada bagian warisan yang telah

ditetapkan 3png di terdapat ibu-bapak, suami atau istoi,

beberapa saudam perempu.tn dan anak-anak perempran saia,

ahu sebagian mereka.

Abtr Muhammad berkata: Orang-orang lnng berpedoman

dengan akal fidak mgu bahwa Allah & tdak bermaksd

mernberilon bagan warisan yang Udak diarkupi oleh hartanya.

Karni dapati tiga hujjah yang pasti yang manraiibkan berramlra

pendapat lbnu Abbas:

P*bma, gnng menyebutkan didahulukannya orang lrang
tildak dikunngi porsinya oleh Allah & dari porsi bagian u,adsan

yang tdah disebutkan atas omng yang dikurangi porsi Uagiannta

yang telah disebutkan dengan mengalihkan kepada yang lran1ra

bertrak tertradap Snng tersisa.

Kdua, secara aksioma kami tahu bahun mendahuhrkan

omng yang bagian unrisanntn dilA/aiibkan Allah & atas segala

keadaan, dan orang Snng tidak terhalangi dari bagian unrisann!,a

oleh penghalang apa pun, bila dia dan si mapt adalah orcng'

orarg memdeka di ahs agama yang sama, adalah didahuhrkan atas

orarg yang bisa meuarisi dan bisa tidak meunrisi. Karena orarrg
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yang fdak ditnhngi Allah & auri bagian unrlsannya" tdak hahl

menghalanginp dari apa yang telah Allah & teApkan wfiilrr[;a.

Setiap orcng 37ang bisa meunrisi dan frdah mamrisi, malra

s@ara aksioma kami tahu bahun dia fidak me\r,arisi k@.nh setdah

orang yang mannrisi, dan ifu pasti. IGlrti dapati suami atan i*i
dan kedua ihAapak selalu manrarisi. Kami dapati beberea
saudara per€rnfruan terkadang meurarisi dan tdd(
meurarisi. Dan kami dapati pula anak-anak perernpran ter}adarg

tidak meunrisi keqnli s€telah u,arisannta ormg prg rnarroisi
bersarna mereka-

Ketig kami memperhatikan orang-ormg !,aql lwrn
sebufl<an, lalu bila kami dapati harhrrya menanlnrpi rrtfril( pon+
porsi bagian mereka, maka lGrni t/ahn bahtla Abh &
menghendaki mereka dalam pernbagian ihr dengan apa !E{I
dis€brlkan unhrk mereka di dalam Al Qur'an dalam hal ihr. Elih

karni dapati harta Mak unfuk porsi-pur{ baghrt

mereka, rnaka kami Uhat pada mereka satu persahr, blr orang

Snng lorni sehrtkan dirnarn sernua orang Islam s€ealfiat dertgai

kesepakatan Slang pasti dan dik€tahd secara aksiorna bahrla da
tidak merniliki hak dalam bagian itu sebagaimarn yang Alah &
sebutkan di dalam Al Qur'an, maka lorni takin dengil pa6{i

bahun Allah & fidak memakzudkanq;a pada apa lrug
difunjul&an nash dt dalarn Al Qur'an, sehingga l<anri fidak

mernberin3n kecrnli apa lrang disepakati unfuknya atas hal itu, dan

bila frdak disepaloti unhrlm3p atas sestrahr pun maka lerni tdak
mernberinSra sesuafu pun. IGrena benar bahwa tdak a& badill
warisan nnhrkqp di dalam nash-nash Al Qur'an. Dan 6ang yaqg

kami dapati terrrnsrk yang lerni sebulkan, lnng rnana lanrn
mr.rslimin bersilang mengenaingn, lrang mana
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mengatakan bahwa dia memiliki hak apa yang telah Allah
sefulftan di dalam Al Qur'an.

Semerrhra segolongan lainrya mengatakan, bahura dia
fdak merriliki hak kecuali sebagian dari apa png disebutkan di
dalam Al Q-r'an, maka pasti ditetapkan oleh nash-nash

Al Qr.n'an, dan tidak menoleh kepada orang lpng
b€rp€rdapat dengan menyelisihi msh bih. dalarn mernbenarkan

klaimnya dia fidak membaunkan nash lairuqp.

Ini sudah cukup jelas, dan tdak ada jalan unfuk
mengary[lap tancunya kasus ini. Karena kedua ibu$apak, serta

suami dan ishi dalam masalah-masalah aal ser:nr.ran1ra. Orang-
orang yang membatalkan ar.,/ mengatakan, bahura 3png uajib
unhrk mereka adalah apa yang telah dis€budon Allah & untt k
mereka dalam Al Qtrr'an. Sernerrtara orcrn[fot?rng !,ang
b€rp€ndapat au/ mengatakan, bahwa mereka hanya berhak
s€bagiannt a. Maka png unjib adalah berpedoman dargan nash

Al Qur'an, bukan dengan pendapat oremg yang merryelisihinya.

Saudara-saudara perernpuan dan anak-anak perempuan,

maka otan5fotang gnng berpendapat dengan auldan oransforang
yang mernbatalkan aalsepakat serta kalangan para perneluk Islam,

untuk kedr.ra golongan ini (saudara perernpuan dan anak

, Udak ada yrang ketiganyra, dan frdak mungkin ada
png ketiganya, karena tidak mernrmgkinkan ke@ali menetapkan
atau meniadakan, bahwa fidak diq,ajibkan dalam sernuir masalah

aarlnnfuk mereka apa yang terdapat dalam ,nsh N Qr.r'an, tapi
bisa sebagian dari ifu, abu tiriak sanxr sekali. Maka ijma' mereka
adahh b6rar tanpa dimgulon lagr. Apa png mereka p€rselisihkan

di dahmn5n Udak bisa manjadi hujiah, karena Udak ada rnshrrya.
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Maka bila tidak ada hak bagi mereka berdasarkan nash,

maka yang unjib adalah mereka tdak diberi kecr.rali apa yang

ijmaLnya shahih menetapkan unfuk mereka. Bila tidak ada (tidak

tercapai) ijma' yang menetapkan sesuafu unfuk mereka dan
mereka telah keluar dari nash menurut ijma' dan secara aksioma,
maka tidak boleh memberikan sestrafu kepada mereka tanpa
berdasarkan nash dan ijma'. Penjelasan ini tdak mengandung
kerumitan.

Masalah lnng mereka ldaim kepada kami yang di dalamnla
terdapat konbadiksi adalah $rami, ibu, dua saudam perempuan
seibu dan dua saudara perempuan sebapak. Dan masalah lainnya
yang mereka klaim mengandung kontradiksi atas sebagian tanpa
sebagian lainnya adalah suatni, ibu, dan dua saudara perempuan
seibu. Yang nrana dalam masalah ini mereka mengatakan, bahura

masing-masing dari oransforang lrang berhak terhadap porsi
baEan tertenfu, tidak seorang pun dari mereka 5nng mannrisi
tanpa baEan terterrfu dari bagian-bagran warisan ifu. Di sini tidak
ada yang terkadang meunrisi baEan tertentu sehingga kalian
mendahulukannya, dan terkadang me\ /arisi yang tersisa sehingga
kalian menggugurkannSn atau mernbelakangkannya.

Mereka mengatakan tentang ibu dan beberapa saudara

perempuan kandung atau sebapak saja atau seibu saja, adalah
termasuk yang terkadang me\ /arisi dan terkadang tidak meunrisi
apa pLln. l-antas dari mana lolian menggugurkan sebagian dan
menetapkan sebagian lainnp?

Masalah suarni, ibu, dua saudara perempuan sebapak dan
dua saudara perempuan seibu, maka tidak ada kontradiksi di
dalamnp. I(arena kedua saudara sebapak terkadang meu/arisi
baEan tertentu lrang telah disebutkan dan terkadang tdak
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me\ /arisi kectnli apa yang tersisa $ila ada yang tersisa-. Jadi,

keduanSn tidak diberi selama tdak ada msh unhrk mereka dan

tidak pula kesepakatan.

Di sini, ibu hanlra mendapatkan seperenarn, karena si

ma5at mempr.rnlni saudara lah-lald, maka diwajibkan untuk suami

setengah berdasarkan nash dan unhrk ibu seperenam berdasarlon

nash, dan ifu adalah dua pertiga. Sementara unhrk dua saudara

perempuan seibu adalah sepertiga berdasarkan nash.

[-ain dari ifu, mereka serrua sepakat mernberi warisan

kepada mereka dalam pembagian warisan ini tanpa da perbedaan

pendapat dari seorang pun, nalnun ada dalam

pengurangan bagian mereka, sehingga urajib memberikan warisan

kepada mereka berdasarkan nash dan iima', dan batallah

pengurangan mereka Slang Masarkan klaim grang menyelisihi

nash.

Dan adalah benar mentrrut iima' 5nng meyakinkan, bahwa

Allah & tdak memberi dua saudara perempuan sebapak dalam

bagan yang dua pertiga ini, dan tdak da rnsh rrrttrk mereka

dengan yang lainnlp. ndak ada ijma' untuk mereka atas sesuafu

pun yang diberikan kepada keduan3p. I(arena tidak ada bagan

warisan unfuk mereka berdasarkan nash dan iima'. Jadi tidak

boleh memberikan warisan kepda mereka berdua.

Masalah suami, ibu, dan dua saudara p€rempuan seibu,

maka hal itu tdak menghanrskan Abu Sulaiman dan yang

menyepakatinya dari kalangan mereka lnng memotong

(mengurangi) porsi bagian ibu, merrgalihkann5ra kepada seperenam

karena keberadaan dua orang saudara lah-laki. Kami dan mereka

yang mengambil pendapat hnu Abbas, udak mengalihkan ibu
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kepada sepefenam kecuali karena keberadaan tiga saudara laki-laki

atau lebih.

Maka iawaban lGrni dalam hal ini adalah suami dan ibu

meurarisi dengan segala cara dan dalam setiap kondisi. Adapun

kedua saudara p€rempuan seibu, terkadang meqrarisi dan

ted<adang tdak meunrisi. Maka fidak boleh menghalangi orang

yang kami !,ahni bahwa Allah & telah ma,rajibkan warisan

untr.rknya dah,rn setiap keadaan. Tidak boleh memberikan rmrisan

kepada o'tmg l,ang terkadang meunrisi dan terkadang tdak

merparisi kecuali setelah mernberikan warisan kepada orang !'ang

l6mi lpkini mendapatkan u/arisan dan setelah terpenuhinya apa

png di-rashkan oleh Allah &.

I-alu bila ada kdebihan maka diambil oleh orang png

ted<adang fidak me\Ararisi. Bila tidak ada kelebihan maka dia Udak

mendapatkan apopm, karerra tdak ada yang disanggupi oleh

mul<allaf keorali ini, abu merryelisihi Al Qur'an dengan klaim

tanpa dalil. Maka r.rntuk zuami setengah berdasarkan Al Qur'an,

qntuk ibu sepertiga berdasarkan Al Qqr'an, lalu hanya tersisa

seperenam, sehingga tidak ada untuk beberapa saudara laki-laki

seibu selain ihr, karena tidak ada 5nng tersisa unhrk mereka selain

itu.

L7t8. Masalah: Bih seseorang meninggal dengan

meninggalkan seoftrrg analq baik laki-laki maupun perernfuan'

atau anak dari anak lald-laki, atau meninggalkan ayah atau kakek

dari a3nh, dan meninggalkan seorang saudara laki-laki seibu atau

seomng saudara pef€rnpuan seibu, atau seorang saudara lald-laki

seibu atau beberapa saudam lah-lah seibu, maka tidak ada

warisan unfuk anak ibu-
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Bila dia tidak meninggalkan seorang pn dari FnS kami

sebutkan, maka unfuk saudara laki-lah seibu harya seperenam

dan untuk saudara perempuan seibu hanln seperenam. Bila ifu
saudara perempuan atau saudara lak-lah seibu, maka bag

kduanya adalah sepertiga yang dibagl diantara kedrnnp secara

sarna rata, tanpa melebihkan laki-lah atas perempuan. Begihr juga

bila mereka banlrak, maka sepertiga dibaS di antara mereka

secaftr sarna rata bendasarkan slnri'at. Begifu juga bila diu,aiibkan

seperenam unfuk mereka dalam maslah ar4 tidak ada perbedaan.

Dalilnp adalah firman Altah 81,

f 'dAi"rvl j'-;tttL L5i%ofuLi
4;,t/4 r:,\L og"333i (i'; bi :f$ g

"$tt4xu!#
"Jika saeomng mati, baik bld hld ,rnqpx, Hempuan

Jpng fidak meninggalkan a5nh dan frdak nqringakan anak

tebpi mempuryni s@rzng sudan lald-lald (dfu aja) abu
seorang audan perempuan (seibu aja), mal<a bagi masing-masing

dari kdua jenis saudan itu sepanarn harb. Tebpi iil<a fubenp
sudan seibu ifu lebih dari samng mal<a mqel<a bqsekutu

dalam t/ang sepertiga rtu " (Qs. An-Nisaa' I4l: LZl

Ini pendapat ulama fikih Azh-Zhahiri dan juga pendapat

Abu Hanifah, Malik, Asrslafi'i, Ahmad, Abu Sulairnan dan lain-

lain, kecuali dua riwayat yang diriurayatkan kepada kami dari Ibnu

Abbas:
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Pabna bahua beberapa saudara seibu mendapatkan

sepertigq dimana bagian lald-hh sarrxr dengan bagian dtra

p€rempuan.

Kd& bahura saudara hkFlah seibu dan saudara

perernprran sdbu meunrisi bersarra ayah.

Ivlasalah pertanro lorni tdak b€rp€ndapat dernikian,

karena itu menyelisihi firrnan Albhe, '$ei4{U};it
"Maka mada bawlutu dalam tpng *rytiga ifu." (Qs. An-

Nisaa' 141: 121 Semestinya oran(forang 17ang berpendapat dengan

qiglas dengan pendapat ini karena mengqifkan
kepada uarisan beberapa saudara seayah atau sekandung.

Seandainta ada yang benar dari qiyas ini, niscaSn masalah

pertama ini l€bih layak dinptakan berrar dari segala apa ]rang

mereka hukumi dengan qi1ras. Dimara qiyas ini dari qigps mereka

mengenai urarisan dua anak perernpuan terhadap unrisan dua

saudara pererrpran? Sernra qiyas ifu rusak-

Masalah kedua fidak shahih dari Ibnu Abbas ke&ali
mengerrai !,ang s@€renam yang dikurangi oleh beberapa saudara

lah-hh dari warisan ibu sehingga mereka mengernbalikannln

keeada s@€renam dari sepertiga- Dan yang masyhur darinla

adalah kebalikannya, narnun dia tdak mengatakan itu. Karena

Allah & merryebut penrnrlsan m lalalah sehingga wajib diketahui

apa itu lahlah, dan apa yang A[ah lb rnalrsrd dengan lafazh ini.

Tilak boleh merEabarlon tentang maksrd Allah & kecuali

bemdasa*an nashyarg rralid atau iima' yang di!,akini. Jika udah
rnaka itu adahh kebohongan atas nama Allah &.

Kernudian kami dapati onng y'ang ma*arisiqla adalah

beberapa saudara lal<i-laki atau dua saudara lah-lah atau seorar4g
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saudara lah-lald, baik kandung, atau seayah, atau seibu dan dia (si

mayat) tdak mempunyai anak lak-laki dan fidak pula anak

perempuan, serta fidak pnrla anak dari anak lalGlald -dan
setenrsnSn ke baunh-, Udak ptrla mernpunlni aSnh dan tdak ptrla

kakek dari aynh -dan seterusnlra ke atas-, maka dia adahh

kalalah. WarlsannSa adalah kalabh menunrt ijma'yang dipasfilon

oleh setiap muslim.

Kami dapati bahwa or?rng 37ang kurang dari slfut-siht ini

maka telah diperselisitrkan stahrsnga, apaloh dk kalalah ataulrah

bukan? Maka tdak boleh memastikan maksud Allah lD kecua[

dengan ijma'Fng diyakini lagi \ralid -bila hta tfulak menenrukan

nash yang menafsikannyr. Maka urajiblah untuk tftlak merrberi

warisan kepada beberapa saudara laki-laki bagaimara ptrn mereka,

kecuali dengan ketiadaan orangforang yang lorni sebutkan.

Terkecr.rali diwajibkan warisan sebagian mereka oleh rasi yang

shahih sehingga uraiib dengannln. Dan itu hanp
terdapat pada dua tempal yaifu saudara kandtrng, atau seayah

bersama seorcmg anak perernprlan atau lebih, dan seorang sat-dara

perempuan juga seperti itu bersama atau lebih, selama anak-anak

perempuan tdak terpenuhi oleh Snng dra pertiga- Tenrpat yang

kedua adalah saudara perempuan juga dernikian bersama anak

per€rnpuan atau anak-anak perernpuan k€fika fidak da aslnbhst
ma5rat.

l7t9- Masalah: Orang 3nng meninggalkan seorang arnk

laki-laki dan seorang anak perempuan, atau seomrg anak hki-hk
dan dua anak p€rempuan atau lebih, atau seorang anak

perempuan dan dua anak laki-laki atau lebih, maka bagian unfuk
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lah-laki dua bagian dan unfuk perempuan satu bagian. Ini nasi Al

Qtrr' an dan ijma' yang mqpkinkan.

l72O- Masalah: Seorang saudara lah-lah dan seorang

saudara perempuan kandung atau sealnh saja atau lebih dari safu

oftrng, maka demikian iuga, baEan unfuk laki-laki dua bagian

nnhrk perempuan. Ini adalah nash N Qur'an dan iima'lnng
melpkinkan.

L72L. Masalah: Bila mayat mempunyai seoftmg saudara

kandung atau lebih, dan seotang saudara perempuan

kandung atau lebih, atau tdak ada saudara perempuan

bersaman!,a, maka di sini saudara laki-lak seayah tidak meuarisi

sedikit pun, dan tidak pula saudara perempuan seayah. Ini adalah

aasrl sabda Rasulullah $,

.;t,y, JtlV,;AAt*.li
ll

"Adapun sisa pembgian warisn mal<a unfuk kmbat laki-

laki png terdel<at"

Dan berdasarkan iima' yang meyakinkan. Yang paling

dekat dengan ibu, sementara salna bila dihubungkan

dengan a5nh, adalah se@ra aksioma lebih utama daripada Snng

tidak dekat dengan ibu.

L722- lvlasaliah: Orang lnng meninggalkan saudara

perempuan kandung dan saudara lald-laki seayah atau beberapa

saudara laki-laki seayah, maka unfuk saudara perempLlan kandung
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adalah setengah, unfuk saudara lalGlak seayah atau beberapa

saudara laki{aki seagnh adalah sisanya -trralaupun mereka

barynk-. Ini adalah ijma'ryang mqpknkan sta nuh Al Qur'an
dan As-Sunnah.

Bila dia meninggalkan dua saudara p€rernpuan kandung

atau lebih atau seorang saudara lakFlald atau beberapa saudara

laki-laki seagnh, maka unfuk dua saudara perernpuan kandung

atau lebih adalah dua pertiga, dan sisargTa untuk saudara lald-laki

atau beberapa saudara lald-lah seaynh, s€bagaimana png kami

katakan.

1723- Masalah: Bila meninggalkan seorcrrg saudara

perempuan kandung, seorang saudara perempuan atau beberapa

saudara perempuan seaSnh, maka r-rnfuk saudara perempuan

kandung adalah setengah, dan r.rrhrk saudara perempuan atau

beberapa saudara perempuan sealph seperenam -walaupun
mereka banyak-, berdasar{ran firrnan Alhh A,

'{j(+r6a(qIr#i 6%$
" Tetapi jika saudan pqqnpnn ifu da oftrng mal<a baqi

kduanga dua pertiga dad harb trurg ditu ggplbn oleh Snng
meninggal." (Qs. An-Nisaa' 141: L76l

Jadi Allah &l tdak menetapkan r-tnhrk beberapa saudara

p€rempuan bar,fk ke@ah tranp dr.ra pertiga. Bila dia
juga meninggalkan seorang saudara p€r€rnpuan seibu, maka dia

berhak seperenam 3nng kelirna. Begitu juga bila dia merringgalkan

seorang saudara laki-lah seibu- Bila ifu dua saudara lah-lah seibu,

atau dtra saudara perernpuan seibu, atau seorang saudam laki-laki,
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atau seorang saudara perempuan, atau banlrak saudara lah-laki

seibu, maka sepertiga sisanlra r.rnttrk mereka berdua atau mereka

(beberapa saudara lal+.laki dan perernpran).

Ini adalah rash sebagaimarn Fng lorni kernukakan dan

ijma' yang mqpkinkan. Bila dia meninggalkan dua saudara

perempuan londung, beberapa saudara perernpuan sealah,

seorang anak paman (dari pihak alBh), atau paman, maka unfuk

kedua saudara perempuan londung adalah dua pertiga, unfuk

paman atau anak paman adalah sisanyra, dan tidak ada bagian

unfuk saudara perempuan seayah- Hal ini berdasa*an

nash dan ijma'yang , keclnli sesuatu png disebr'rtkan

dari Al Hasan Al Bashri, bahura seeertiga Snng tersisa untuk

beberapa saudara perempuan seayah- Namr.rn dia fidak

mengatakan itu bila da ashabh lald-lald.

Begifu iuga bila meninggalkan dua saudam perempuem

kandung, dua saudara perernpuan s€ibu, beberapa saudara

perempuan atau seoftIng saudara perempuan seaph atau

beberapa saudara laki-lald sealrah, maka untuk dua atau lebih

saudara perempuan kandwrg adalah dua pertiga, dan unfuk dua

anak perempuan ibu (saudara perernpuan seibu) atau lebih adalah

sepertiga, dan tidak ada bagian untuk saudara perernpuan sealnh,

tidak pula unfuk beberapa saudara paernpuan seayah, dan tidak

pula untuk beberapa saudara hki-lald seayah. Ini berdasarkan nasrl

yang lorni sehrl*an dan iitn' 1ang megakinkan hgi
pasti.

L724. Masalah: Bila si rnalrat meninggalon seorang

saudara perernpuan kandtrng, beberapa saudara laktslak dan

beberapa saudara p€rempuan seagah, rnaka untrk saudara

AIMuhrIh - [El



perempuem kandung setengah, dan sisanya dibagi antara beberapa

saudara lah-laki dan beberapa saudara perempuan seayah, selama

tidak melampaui apa 1nng diwajibkan unfuk beberapa saudara

perernpuan lmg seperenam dan tidak melebihi lnng seperenatn,

dan sisanya untuk yang lah{aki sja. Bila itu dua saudara

perempuan kandung, atau seorang saudara perempran atau

beberapa saudam perempuan seayah, dan seorang saudara laki-

laki sea5ah, maka dua pertiga unfuk kdua saudara p€rempuan

kandung, dan sisanya unfuk saudara laki{aki, fldak ada bagian

unfuk saudara perempuan seayah, dan tidak pula unfuk beberapa

saudara perempuan seaph.

Diritmyatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur:

Abu Syihab mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu

Adh-Dhuha -yaitu Muslim bin Shubaih-, dari Masruq bin Al Aj,la',

dia berkata: Ibnu Mas'ud mengatakan tentang beberapa saudara

perempuan seayah dan seibu, serta beberapa saudara laki-laki dan

beberapa saudara perempuan seagnh, "Untuk beberapa saudara

perempuan seayah dan seibu adalah dtra pertiga, dan sisa harta

unfuk yang laki{aki tanpa perempuan."

Dengan sanad ini juga hir,gga Sa'id: Abu Mu'awiyah

mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada

kami, dari lbrahim, dari Masnrq, bahwa dia mengambil pendapat

AMullah mengenai beberapa saudara perempuan seaph dan

seibu. Maka dia menetapkan apa yang tersisa dari dua pertiga

urfuk yang laki-laki tanpa yang perempuan. I-alu dia kehrar ke

Madinah, lalu dia datang dan dia memandang unfuk menyertakan

mereka, maka Alqamah berkata kepadanSn, "Apa lang
mengembalikanmu dari pendapat AMullah. Apakah engkau telah

berjurnpa seseorang yang engkau anggap lebih rnlid darinlra?" Dia

t 316 I - AI Muhana



menjawab, "Tidak, tetapi aku beriumpa dmgan Zaid bin Tsabit,

lalu aku mendapatinSn termasuk kalangan orrng-oremg yang

mendalami ilmun5ra."

Dari ialur Waki': Sut an mengabarkan kepada kami, dari

Ma'bad bin Khalid, dari Masnrq, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa

dia mengatakan tentang dua sardara perernpuan seayah dan seibu

serta beberapa saudara laki-lah dan beberapa saudara perempuan

sealnh, "Unfuk kedua saudara peremfx.En sealBh dan seibu dua

pertiga, lalu sisanyra unfuk 1nng lakilaki atpu lang perempuan."

Dan bahwa Aistnh menyertakan mereka, lalu dia menetapkan apa

png tersisa setelah yang drla pertiga ihr unfuk yang laki-laki

seeerti bagian dua perempuan-

Dari jalur Waki', dari Sutan, dari Al A mary, dari lbrahfn

An-Nakha'i, dia berkata: Masnrq berkata, "Aku melihat Zaid bin

Tsabit dan orang-orcmg Madinah menyertakan mereka." Al
A'masy be*ata, "Semerfiara lbnu Mas'r.rd mengatakan tentang

saudara perempran seaph dan seibu, serta beberapa saudara laki-

laki seayah, 'Unhrk saudara perempuan ini (5rang seagTah-seibu)

setengah, kernudian dilihat, bila setelah dibagikan kepada yang

laki-laki dia mendapatkan lebih dari seperenam, maka fidak

tambahkan lebih dari seperenam, dan bila dia

mendapatkan kurang dari seperenam, maka dibagilon

kepadanln'."

Sernentara para shahabat Muhammad & lainnln

mengatakan, "Unfuk saudara perernpuan ini (1nng seaSnh-seibu)

setengah, dan sisanya unfuk lah-lald seperti bagran dua

perempuan."

Dari jalur Waki': Isrna'il bin Abu Khahd merrgabarkan

kepada kami, dari Hakim bin Jabir, dariTaidbin Tsabit, bahwa dia
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berkata mengenai ini, "Hal ini dari ketetapan kaum jahiliyah,

bahwa kaum laki-laki msl,larisi tanpa kaum wanita."

Ali berkata: Alqamah dan Abu Tsaur berpendapat dengan
pendapat hnu Mas'ud, dan berbeda pendapat dalam hal ini
dengan Abu Sulaiman.

Orang yang menyelisihi Ibnu Mas'ud berhujjah dengan
zhahimya lirman Allah &,

"Dan jika mereka (ahli waris itu terdii dari) bebenpa
saudara laki dan perempuan, maka bagian seoftrng sudara laki-
laki seban5ak bagian dua orang saudam perempuan" (es. An-
Nisaa' 14\ L76l

Dan dengan apa yang kami sebutkan, bahwa itu adalah
pendapat semua shahabat Muhammad $, bahwa itu dari
ketetapan kaum jahiliyah.

Ali berkata: Ketetapan kaum jahiliyah itu bukan sesuatu
yang diwajibkan Al Qur'an. Dan shahih ijma' yang menlntakan
pemberian warisan kepada paman (dari pihak ayah), anak paman
(dari pihak ayah) dan anak saudara laki-laki, tanpa bibi (dari pihak
ayah), anak perempuan paman (dari pihak ayah), dan anak
perempuan dari saudara laki-laki. Apakah ini termasuk ketetapan
kaum jahiliyah?

Perkataan Al A'masy, bahwa semua shahabat
Muhammad $ menyelisihi ini, maka kami katakan kepada orang
yang berhujjah dengan ini, "Anggaplah olehmu bahwa itu shahih
mennnrtmu -padahal itu fidak shahib dari enam orang kalangan

';*n it V Jrr t 
-iti,'"r;; 
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mereka. Apakah ini hujjah bagimu, karena ifu sebagai iima', atau

karena apa?"

Bila dia berkata, "Bukan iima'.u Maka kami katakan

kepadarryra, "Pendapat yang bukan iima'dan bukan nash, maka

tidak mengandung hujjah." Namun bila ihr ijma? Maka kami

katakan, "Orang yang menyelisiln iima'adalah kafir atau fasik.

Uhaflah kepada apa Anda masuk dan dengan apa Anda mensifati

hnu Mas'ud? Demi Allah, sesungguhnya orang 5nng menlnnggah

dengannya dalam hal itu adalah benar-benar yang layak

menyandang kedua sifat ifu, bukan lbnu Mas'ud lnng telah

dipastikan strga baginya, ilmu, agama, dan iman padanln-"

Adapun ayat di atas ini, maka ini adalah huiiuh untuk

mematahkan pendapat mereka, karena Allah & hanF

mengatakan itu mengenai apa Snng diwarisi oleh saudara

lald-laki dan beberapa saudara perempuan karena aslnbh, bukan

mengenai apa lnng diwarisi oleh beberapa saudara perempuan

dengan bagran yang telah diterrhrkan. Nashnya shahih, bahwa

beberapa saudara perempuan tdak mer,r,rarisi dengan porsi bagian

yang telah ditentukan melebihi dua pertiga.

Pam ulama yang merryelisihi kami sepakat, bahua orang

lnng meninggalkan seorang saudara peremptran kandung, sepuluh

saudara perempuan seaSnh, seoftmg paman (dari pihak agBh) atau

anak paman (dari pihak ayah) atau anak saudara laki-laki, maka

beberapa saudara perempuan seaph hanp mendapatkan

seperenam saja, sdangkan sisan5n untuk orang-onmg lnng kami

sebutkan.

Mereka juga sepakat, bahwa bila dia meninggalkan dua

saudam perempuan kandung, sepuhrh saudara perempuan seayah,

seorang paman (dari pihak alnh) atau anak paman (dari pihak
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ayah) atau seorang anak dari saudara laki-laki, bahwa beberapa

saudara perempuan seagnh tidak merparisi sedikit pun- Lantas dari
mana diwajibkannya mereka meunrisi bersama saudara lald-laki,

dan Udak meurarisi bersama parnan, tidak mewarisi bersama anak
paman, dan tidak mewarisi bersama anak dari saudara lah-lald?
Sementara Rasulullah $ bersaMa,

i;a.rlt *.i i ,Q.G.>L. ,.AtAt \H(
;1 ,y, jr:,t;,,

" Sarnpailan bagian waisan kepada pn Wnililnt/a.
Adapun bagian warisn tang tersis maka mtuk kerabat lald-lald

tlang terdekat"

Sedangkan bagian-bagian warisan dalam masalah ini
hanSralah setengah bagian untuk seorang saudara perempuan, atau

dua pertiga unhrk dua saudam perempuan, atau setengah b.g*,
unfuk seorang saudara perempuan, dan seperenam r.rntuk seorang

atau beberapa orang saudara perempuan seafh. Maka adalah

benar, bahwa sisan5a adalah untuk kerabat laki-lald terrdekat. Dan
ini termasuk diantara yang di dalamnya mereka men3zelisihi nasi
dan qiyas.

L725- Masalah: Tidak ada seorang pun yang meunrisi
bersama anak laki{aki kecuali anak-anak perempuan, bapah ihq
kakek, nenek, suami atau isbi. Anak dari unnita merdeka dan
budak perempuan adalah sama dalam hal unrisan bila iburrya

sebagai ummul walad ayahnya, dan si anak merdeka, uralaupr:n

ibunya sebagai budak perempuan milik orang lain SBng selain
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agnhn5a. Ini semua keumuman Al Qur'an dan ijma'yang
meyakinlon.

L726. Masalah: Anak-anak dari anak laki-laki tdak
meunrisi sedikit pun Msama anak laki-laki, baik ifu aph mereka

ataupun paman mereka. Anak-anak dari saudara laki{aki kandung

atau seaph tidak meunrisi bersama saudara laki-laki kandung atau

seayah. Ini adalah nasrlsaMa Nabi *, f5,ht A}V "Maka untuk

kenbat bktshki tnng tqdel<at" Dan ijma'png mq,rakinkan.

L727. Masalah: Barangsiapa yang meninggalkan
seorang anak perempuan dan beberapa anak laki-laki dari anak

laki{aki, maka unttrk anak perempuan setengah dan unfuk
beberapa anak laki-laki dari anak laktshki adalah sisaryra. Bila dia
meninggalkan dua anak perernpuan atau lebih dan beberapa anak

laki-lald dari anak laki-lah, maka tnrhfi kedua anak perernpun dua
pertiga dan sisanya unfuk beberapa anak dari anak laki-laki. Bila
tidak meninggalkan anak perempuan dan tdak pula anak laki-laki,

narnun meninggalkan anak perempuan dari anak laki-laki, maka

dia berhak setengah.

Bila dua orang, maka mereka b€rhak dua pertiga. Bila
meninggalkan beberapa anak perernpuan dari anak laki-laki dan

beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki, maka harta ihr dibagi di
antara mereka dimana bagr laki-lah seperti bagran dua

perempuan. Bila dia meninggalkan seorcrng anak perempuan dan

seorang atau dua orang anak perempuan dari anak laki{aki atau

beberapa anak laki-laki dari anak lald-lak atau beberapa anak
p€rempuan dari anak lah-lald, maka untuk anak perempuan
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setengah dan unfuk anak perempuan atau dua anak perernpuan

atau bebempa anak perempuan dari anak lah-laki seperenam -
walaupun mereka banyak- dan sisanya unfuk ashabh.

Bila dia meninggalkan dua anak perernpuan dan beberapa

anak perempuan dari anak laki-laki, seorang paman dan seorang

anak paman atau seorang saudara laki-laki atau seorang anak laki-

laki dari saudara laki-laki, maka unfuk kedua anak perempuan dua

pertiga, dan sisanya unfuk paman (dari pihak alrah) atau anak laki-

laki paman (dari pihak alph) atau saudara lah-lah atau anak laki-

Iaki dari saudara laki-laki, dan tidak ada bagian unhrk anak-anak

perempuan dari anak laki-laki. Ini semua adalah nash dan ijma'
yang mq/akinkan, kecuali dalam safu masalah Vang instnAllah

kami sebutkan sekarang.

L728- Masalah: Orang 5nng meninggalkan seorang anak

perempuan dan beberapa anak laki-laki dan perempuan dari anak

laki-laki, maka unfuk anak perenrpuan setengah, kemudian dilihat,

bila unh.rk anak-anak perempuan dari anak laki-laki b€rhak

seperenam atau kurang dengan pembagian ini maka mereka

berbagi, dan bila berlalm untuk mereka lebih dari itu maka udak

ditambah lebih dari seperenarn.

Bila dia meninggalkan dua anak perempuan dan beberapa

anak laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki, maka unfuk

kedua anak perempun dua pertiga, dan sisanp unhrk yang laki-

laki dari anaknp anak tanpa lnng perempuan. Bila dia

meninggalkan seorang anak perempuan, seorirng anak pererrp.ran

dari anak laki-lak dan beberapa anak laki-laki dari anak laki{aki

dari anak laki-laki, maka unfuk anak perempuan setengah, untuk

anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, dan begitn iuga
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bila mereka lebih dari itu, dan sisangn trntuk yang laki{aki dari

anaknya anak tanpa yang perempuan-

Ini juga pendapat Ibnu Mas'ud, Alqamah, Abu Tsaur, dan

Abu Sulaiman. Yang lainnya mengahkan, "Bahkan yang lakFlaki

dari anakryn anak berbagi dengan png sederajaturya dari kalangan

u/anita. Dan anakn5n anak berbagi dengan bibi-bibinyra (dari pihak
a3nh), yang mana untrfi lpng lah-laki seperti baEan dua

paempuan."

Pendapat ini salah, dan huijah dalam hal ini seperti hujjah

mengenai beberapa saudara lah-lah dan beberapa saudara

perempran sea5nh b,ersama seorang saudara perempuan dan
beberapa saudara perempuan kandung, semuanya sama persis.

1729- Masalah: Nenek meu/arisi sepertiga bila si mayat
tidak mempunyai ibu, karena ibu merararisi sepertiga, dan mer,r,rarisi

seperenarn karena ibu meurarisi seperenam bila si mayat tdak
mempun5rai ibu. Nenek meunrisi kendati anak laki-lakinya yang

sebagai ayah si mayat masih hidup, sebagaimana dia mer,r,arisi bila

sang a5nh sudah tiada. Setiap nenek melr,rarisi bila Udak ada ibu

atau nenek rcng paling dekat kepada ibu. Bila mereka sarna dalam

derajat maka mereka bersekutu dalam warisan tersebut. Hal ini
sarna pada semua lrang kami sebutkan, yaifu ibunya ibu, ibunya

a1nh, ibu dari iburyn ibu, ibu dari ibunp alnh, ibu dari ayahryra

a1ah, dan ibu dari a5nhrya ibu, dan demikian setemsnlra.

Ini adalah poin yang diperselisihkan oleh para ulama.

Karena dirivrayatkan dari Abu Elakar, bahwa dia memberikan

unrisan hanp kepada safu nenelq yaifu ibunya ibu. Dan

dirMaptkan darinya dan dari yang lainnla, bahwa diberikan
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warisan kepada dua nenek saja, yaifu ibunlp ibu serta para iburyra j

dan ibunya aSnh serta para ibunSn

Sqolongan ulama mengatakan, diberikan uarisan kepada

tiga nenek. Yaifu dua nenek 5nng kami sebud<an, dan ibu dari

aSnhnp ayah beserta para ibunln- Diritmptkan dari segolongan

lainnSra, diMkan r,t/arisan keeada setiap nenek kecuali sahr nenek

dari pihak ayahnlp ibu, atau dari pihak alphngra nenek.

Sebagian mereka berkab, *Satu nenelq dr.ra nenek dan

banfk nenek hanSn meurarisi seperenam." S€bagian lainnSn

berkata, 'Bila nenek dari pihak ibu lebih dekat maka dia sendirian

mendapatkan seperenam, dan nenak 1nng dad pihak aph tidak

furut meunrisi bersamanSn. Bila nenek yang dari pihak ayah sama

dengan nenek 1nng dari pihak ibu, atau nenek yang dari pihak ibu

lebih jauh, maka keduan5a berserikat dalam Srang seperenam ifu."

Segolongan lainnp ber{<ah, "Nenek tidak meunrisi selama

anak laki-lakinp lpng karenanSp dia bersatus nenek masih

hidup."

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala,

"Dan dia divarin oleh ibu&plm5n (sia), maka ihngn
mandapt sepertiga." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

Dan Allah & i rgu berfirman,

{tJis&S'6-K
"S&gaimana dia telah mangeluarlan kdm ibu$aplonu

dari nryp." (Qs. Al A'raaf tll 2T

LIrir*ti6ti,g';
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Allah $ menyatakan Adam dan istrinya Alaihirnassalam

sebagai kedua ibu-bapak kita. Ini adalah nash N Qur'an-

Srafu kaum telah berani melakukan kedustaan di sini, lpitr.l
mereka mengklaim ifira' bahwa nenek hanya mendapatkan

seperenam -dan ini termasuk keberanian ifu-.

Ali bin Ibrahim At-Tabrizi Al Azdi mengirim surat

kepadaku, dia b€rkata: Abu Al Husain Muhammad bin Abdullah

5ang dik€nal dengan hnu Al l-abban mengabarkan keeada kami,

Di'lij bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Al Jarudi

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isma'il AstFshaigh

mengabarkan kepada kami, Abu Nu'aim Al Fadhl bin D.rkain

mengabarkan kepada karni,.dari Sl6rik, dari [.aits, dari Tharwus,

dari hnu Abbas, dia berkata, "Nenek menempati posisi ibu bila dia

tidak ada." Thawus b€rkata, "Nenek menempati posisi ibu, dia

meunrisi apa yang diwarisi ibu."

Namtur kami Udak menemukan apa yang meuaiibkan

seperenam trnfuk nenek keorali mual dari Abu Bakar, Umar,

Ibnu Mas'ud, Ali dan Zaid. Hanya dari lima orang saia- I-alu

dimana letak ijan.nlra? Apalag orang yang memberikan urarisan

ayah kepada kakek, maka sestrngguhnya itu kurang, karena nenek

tidak mer,rarisi unrisan ibu.

Bila dikatakan, sesmgguhnya khabar Manshr.u dari lbrahim
ArNakhali, bahwa Rasulullah # memberi makan tiga nenek

sebar4lak s@€renam- Ini diriuragatkan kepada kami dari iahr
Sutan Ats-Tsauri, Hamrnad bin Zaid, dan Jarir bin Abdul Harnil,
serntranla dari Manshur, dari hrahim, demikian.

Khabar Malik dari Az-Zuhri, dari Utsman bin Ishaq bin
Iftaraqram, dari Qabishah bin Dzu'aib, bahwa Al Mughirah bin
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Sy,,'bah dan Muhammad bin Salamah bersaksi di hadapan Abu

Bakar Ash-Shiddiq, bahwa Rasulullah $ memberikan seperenam

kepada nenek.

Khabar hnu Wahb dari orang yang mendengar Abdul

Wahhab bin Mulahid bin Jabr yang menceritakan dari Ali bin Abu

Thalib, bahwa Rasulullah $ memberi makan dua nenek

seperenam bila tidak ada ibu, sesuahr 1nng di baunh keduanya,

dan bila hanya ada safu maka baginya seperenam.

Khabar Abu Daud As-Sijistani: Muhammad bin AMul Mz
bin Abu Ruzmah mengabarkan kepada kami, aphku
mengabarkan kepadaku, Ubaidullah Al Atah mengabarkan kepada

kami, dari hnu Buraidah, dari ayahnln, bahun Nabi $
menetapkan unfuk nenek seperenarn bila di tidak ada

ibu. Diriv,rayatkan juga sempa dengan riunyat ini dari lbnu Abbas.

Mereka berkata, "Mustahil riwa5nt ini dari Ibnu Abbas dan

menyelisihin5ra." Kami katakan, "lni semua tidak ada yang shahih

darinya."

Hadits Qabishah terpufus sanadnya, karena dia tdak
pemah berjumpa dengan Abu Bakar, dan tdak pula dia

mendengamya dari Al Mughirah dan tidak pula dari Muhammad.

Sementara khabar hrahim murcal. Kemudian seandainya

keduanyra shahih, tenhr tidak mengandtrng penyelisihan terhadap

pendapat kami, karena kami mengatakan bahwa nenek diberikan

warisan seperenarn dimana ibu mer,uarisi seperenam bersama anak

dan saudara-saudara. Adapun khabar Buraidah, maka Abdullah Al

Ataki majhul (frdak diketahui perihalnya).

Khabar Ali adalah yang paling rusak di antara semuanln.

Karena lbnu Wahb fidak menyebutkan orcrrg yang
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mengaba*annln dari AMul Wahhab. lain dari itu, AMul Wahhab
juga di sana gugur-

Lain dari ifu, tdak ada 5nng sah mendengamya Mujahid
dari Ali dan riunpt dari lbnu Abbas yang tidak diketahui siapa

!,ang m€ngeluarkannSTa- Seandairyn shahih, tenfu sebagaimana
yang kami katakan, bahura nenek mendapatkan seperenarn karena
ibu mendapatkan seperenam.

Mengapa di sini mereka tdak mengatakan dengan
pendapat mereka png telah ditetapkan bila sesuai taqlid mereka,
bahwa hnu Abbas tidak meninggalkan apa yang diriwayatkan
kecuali perkara lnng lebih kuat menurutnya. Adapun kami,
seandainya di sini ada suatu hukum yang shahih dari Rasul"lluh #
lnng menyelisihi pendapat kami, niscaya kami berpendapat
dengan itu, akan tetapi itu Udak shahih.

Bila mereka berkata, 'Kalian meriwayatkan di dalam hadits
kisah tersebtrt, bahua seorang nenek datang kepada Abu Bakar
lalu berkata, 'sesungguhnyra anak lelaki dari anak lelakiku, atau
anak lelaki dari arnk perempuanku meninggal, dan aku diberitahu
bahura aku mempunlrai hak di dalam Kitab Allah.' Abu Bakar
berkata, 'Aku tdak menemukan hak unfukmu di dalam Kitab
AIhh. Dan aku fidak pemah mendengar Rasulullah $
memutuskan sesuafu unfukmu. Tapi aku akan bertanya kepada
orang-orang'."

Maka lomi katakan, Abu Bakar Ash-Shiddiq & hanya
memberitahukan terrtang keberadaanqn dan pendengarannya,
dan dia benar. Kalian meriuraptkan di dalam khabar ini, bahwa Al
Mughirah dan Muhamrnad bin salamah mendengar mengenai itu
}nng tidak pernah didengar oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar rs
kembali kepada apa !,ang tidak pemah didengamya kepada apa
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ya:g didengar oleh Al Mughirah dan Muhammad bin Salamah.

Keanehan apa dalam hal bahwa saat ihr dia juga tidak menemukan

di dalam Al Kitab mengenai apa yang ditemukan oleh 5nng
lainnya? Umar pun pemah melarang menambahi kadar dalam

mahar, lalu ketika diingatkan dengan Al Qur'an, dia pun menarik

kembali. Dan halyang seperti ini banyak terjadi pada mereka.

Kami dapati pula, bahwa nenek adalah salah datu dari

kedua orang tua di dalam Al Qur'an, dan porsi bagian warisan

kedua orang tua ada di dalam Al Qur'an, maka warisan nenek ada

di dalam Al Qur'an. Dan tidak setiap waktu seseorang selalu ingat

apa yang ada di dalam hafalannya (ingatannya). Adam pernah

lupa, dan anak keturunannya juga bisa lupa.

Jadi ini adalah porsi bagian nenek berdasarkan nxh N
Qur'an. Sedangkan orang yang menyelisihi kami ffdak

mempunyai tautan, tidak berupa Al Qur'an, fidak pula As-

Sunnah, tidak pula ijma' yang meyakinkan, tdak pula qiyas, dan

tidak pula pandangan. Maka 5nng seperti ini adalah terpuhrs

karena bathil.

Allah S berfirman,

@ 6-o.*u&bLH27i1;'\45
"Katakanlah: 'Tunjukkanlah bukfr kebenanrunu jih karnu

adalah orang yang benar'. "(Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Dan tidak ada gunanya, baik banyak atau sedikit orang
yang mengatakan suatu pendapat. Karni telah menyerrdirikan

beberapa juz besar mengenai apa yang diselisihi oleh Abu Hanifah,

Malik, Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama; juga mengenai apa yang

dikatakan oleh masing-masing mereka dari apa glang Udak pernah
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diketahui adanya seseorcng yang mengatakan ifu sebelumnya, dat

penehapannya mengenai apa yang diselisihi oleh masing-masing

mereka sebagai ijma' yang meyakinkan yang ditetapkan

dengannln, nannun tidak ada nash, tidak pula ima', dan tidak pula

pandangan yarg shahih, yang lebih me-rajilrkan apa yang banyak

dikatakan oleh orang-otang yang mengatakannya daripada apa

yang sedikit dikatakan oleh orang-orang yang mengatakannya.

Jadi inilah bagian warisan nenek. Sedangkan tentang berapa

nenek yang meurarisi, maka segolongan mengatakan, "Tidak

mer,rnrisi kecuali satu nenek, yaitu ibunya ibu."

Diriwaptkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al

Anshari: Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar mengabarkan

kepada kami, bahwa seorang lelaki meninggal dan meninggalkan

dua neneknya, yaitu ibu dari ibunya, dan ibu dari ayahnya. [-alu

mereka menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu dia memberi ibunya

ibu seperenam sedangkan ibunya ayah tidak. [-alu Abdurrahman

bin Suhail -salah seorang peserta perang Badar- berkata

kepadangn, 'sungguh engkau telah memberikan warisan kepada

wanita yang seandainp dia meninggal flebih dulu dari si mayat)

maka dia (si mayat) tidak akan mer,rrarisi apa pun darinya, dan

engkau melerpatkan wanita yang seandainya dia meningsal flebih

dulu daripada si mayat) maka dia (si mayat) akan mewarisi seluruh

hartanya." Maka Abu Bakar pun menggabungkan keduanya di

dalam seperenam.

Ini dirir,vayatkan juga kepada kami dari jalur Husyaim dan

Ibnu tlainah, keduanya dari Yahya bin Said, dan hadits salah

safunya masrk kepada yang lainnya. Dan dari jalur Ibnu Wahb,

dari Abdul Jabbar bin Umar, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dan

Abu Az-Zinad, bahwa Abu Bakar memberi warisan kepada nenek,

AtMuhalta - @I



yaifu ibunya ibu, sebanyak seperenam. lalu kefika di masa Umar
bin Khaththab, nenek yaitu ibunya bapak, mendatanginya, lalu

Umar berkata kepadanya, "Engkau tidak mempunyai hak di dalam
Kitab Allah. Tapi aku akan bertanya kepada orang-oftmg
untukmu." Namun dia tidak menemukan seoftmg pun yang

memberitahukan sesuafu kepadanya.

I alu seorang budak dari Bani Haritsah berkata, "Mengapa

engkau tdak memberinya warisan, wahai Amirul Mukminin?
Padahal bila dia meninggalkan dunia beserta semua yang di
dalamnya maka dia (si mayat) akan mewarisinya. Sedangkan yang

ini (ibunya ibu) seandainya dia meninggalkan dunia serta semua
yang ada di dalamnya, niscaya anak lelaki dari anak
perempuannya tidak akan ma,uarisinya." Maka Umar bin
Khaththab pun memberinya warisan, dan dia berkata,
"Sesungguhnya Allah benar-benar telah menetapkan banyak

kebaikan kepada para nenek."

Demikianlah Abu Bakar dan Umar, keduanya menetapkan
warisan unfuk nenek dari pihak ibu, dan tidak unfuk nenek dari
pihak bapak. Bila dikatakan, keduanya telah menarik kembali hal
ifu. Maka kami katakan, keduanya telah mengatakan ini, namun
tidak ada hujjah kecuali di dalam ijma'yangmeyakinkan. Jadi tdak
ada ijma' yang meyakinkan bersama kalian. Dan itu telah

dikatakan oleh Umar setelah Abu Bakar sebagaimana yang kalian

lihat.

Dan ini Ali, dia mengabarkan, bahwa Umar menetapkan di
masa hidupnya berupa larangan menjual ummul walad, dan Ali
bersamanya menyepakatinya, Utsman juga demikian semasa

hidupnya. [-alu ketika Ali menjabat khalifah, dia menyelisihi itu,
dan dia tidak lagi memandang ijma'apa yang telah lalu dari yang
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kami sebutkan itu. Maka ini lebih iauh lagr dari iima'. Berdush atas

nama sernua umat adalah lebih tercela dan lebih berdosa daripada

bendr.rsta atas nama safu orang. Namun tidak ada kebaikan pada

serrua ihr. Berpendapat dengan dugaan adalah kedusfiaan. Kami

berlindtrng kepada Allah dari itu.

Segolongan ulama berkata, "Tidak meurarisi kecuali dua

nenetr, yaifu ibunya ibu dan ibu dari ibunya ibu. Sedangkan ibunya

ibu dari ibunya ibu dan setenrsnya tidak meunrisi- Jadi yang

meuarisi hanyalah ibunSra ibu, lalu ibu dari ibunp ibu. Dan ibuqn

bapak dan ibunya. Sedangkan ibu dari ibu ibtrnya dan dan

seterusnya tdak. Jadi yang meurarisi haqn ibunya bapak dan ibtt

dari ibunya bapak." Dan mereka tdak memberikan unrisan

kepada ibunya kakek.

Ini pendapat Abu Bakar bin AMurrahman bin Al Harits bin

Hislram, Az-Zvhi, Rabi'ah, hnu Abi Dzi'b, Malih Aqr$nfi'i, Abu

Tsaur, dan Abu Sulaiman. Segolongan lainnya Ue*ata, 'Yang

meunrisi hanlra tiga nenek."

Sebagaimana diriwalntkan kepada karni dari iahr
: Yahya menceritakan kepadahr, dari S.6,an Ats-

Tsawi, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibmhim ArFNakha'i,

bahun Sa'd bin Abu Waqqash berkata kepada lbnu Mas'ud,

"Apakah engkau marah kepadaku karena als,r merrberi urarisan

kepada sah.r nenek, sedangkan engkau mernberi warisan kepada

tiga nenek? Mengapa engkau tidak mernberi urarisan kepada

Haunrn', istinya Adam?"

Diriwayatkan kepada kami dari ialur Ibnu Wahb, dari Abdul

Jabbar bin Umar, Maslamah bin Ali dan lbnu Atn Az-Znad.

Maslamah berkata: DariTaid bin Waid, dari Malhul- Serrerrtara

Abdul Jabbar dan hnu Abi Az-Zinar berkata: Dari Abu Az-7-nad,
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dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit. Kemudian Khariiah dan Makhul

Sdrnd-sornd menyatakan, bahwa Zaid bin Tsabit mernberi unrisan

kepada tiga nenek. Dua dari pihak ibu, dan satu dari pihak bapak.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Daud bin Abu Hind

dan Humaid, keduanya mengatakan, bahwa Taid bin Tsabit

berkata, "Tiga nenek dapat mannrisi, pifu dua nenek bapah dan

safu nenek ibu dari ibunya." Telah diriwalntkan iqa dari Ah bin

Abu Thalib.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Mu'awiyah mengabarkan

kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari hrahim,
dia berkata, 'Mereka memberi warisan kepada tiga nenek, pifu
dua nenek dari pihak bapak, dan satu nenek dari pihak ibu."

Dari jalur Abdunazzaq, dari Sufun Ab-Tsauri, dari Asy'ats

yaifu lbnu Sawwar, dari ArySya'bi, dia berkata, 'Empat nenek

datang kepada Masnrq, lalu dia memberi warisan kepada tiga

nenek, dan tidak memberi warisan kepada ibu dari bapaknya ibu."

Dari jalur AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, 'Bfu
nenek ada empat, maka dikesampingkan ibu dari bapaknya ibra

dan diberi warisan kepada Snng tiga sebanyak seper€nam lpng
dibagi tiga di antara mereka." Demikian iuga png dikabkan oleh

Al Ar.rza'i dan Ahmad bin Hanbal.

Segolongan berkata, "Empat nenek me\ rarisi." S€bagats

mana diriwaptkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah,

dari laits bin Abu Sulaim, dari Thawus, dari hnu Abbas, bahwa

dia memberi warisan kepada empat nenek.

Dari jalw Al Hajjaj bin Al MinhaL Hammad bin Zaid

mengabarkan kepada kami, dariTaid, dari Alytrb As-Sijistani, dari
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Al Hasan Al Bashri dan lbnu Sirin, bahwa keduanya memberi

warisan kepada empat nenek.

Segolongan berkata, "setiap nenek mewarisi kectrali nenek

1liang di antara dirinya dan si mayat ada bapaknya ibu." Ini

pendapat Sufuan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah beserta para sahabat

mereka.

Diriwa5ntkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur:

Khalid bin AMullah mengabarkan kepada kami, dari Daud bin

Abu Hind, dari AsySya'bi, dia berkata, "Dikesampingkannya ibu

dari bapakrya ibu adalah karena bapaknya ibu tidak meurarisi."

Segolongan berkata, "Setiap nenek mer,r/arisi."

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur

AMurrazzaq, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Asy'ats dan Abu Sahl -
yaitu Muhammad bin Salim-, keduanya dari Asy-S5n'bi, dia

berkata, "Abdullah bin Mas'ud memberikan warisan kepada para

nenek yang dekat dan yang iauh." Ini diriwayatkan juga dari Ali bin

Abu Thalib, hnu Abbas dan Zaid bin Tsabit.

Dari jalur Sa'id bin Mashur: Asy'ats bin Sawwar

mengabarkan kepada kami, Asy-Sya'bi mengabarkan kepada

kami, dia berkata, "Empat nenek datang kepada Masruq unfuk

bertanln, lalu dia mengugurkan (udak memberi warisan) ibu dari

bapaknya ibu." Asy'ats berkata, "Lalu aku beritahukan ifu kepada

hnu Sirin, dia pun berkata, 'Abu Aisyah keliru. Mereka semua

meunrisi'." Abu Aisyah adalah kunyahrtya Masruq. Dan ini adalah

pendapat Jabir bin Zaid, Atha' bin Abu Rabah, dan Al Hasan.

Dari mereka ini diriwaptkan bahwa diberikan warisan kepada ibu

dari bapaknln ibu dan nenek lainnya.
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Ali berkata: lalu kami cermati pendapat-pendapat ini, lalu

kami menemukan hujjah orang yang tidak memberikan warisan
kecuali satu nenek, lraitu ibunya ibu dan ibunya ibunya." Ihr saja,

yaifu mengatakan, "lni yang disepakafi dib€rikan warisan
kepadanya, dan trdak shahih atsaryangmenyelisihi ifu.'

Bila dikatakan, "Abu Bakar telah menarik diri dari ifu?"
Maka kami katakan, benar, dan Umar juga mengatakan ifu setelah

Abu Bakar.

Bila dikatakan, "Berarti dia telah kembali?" Kami berkata,
"Lalu apa? Bila ada perbedaan, sementara yang lainnla mencakup
yang pertama berdasarkan ijtihad dan istidlal, sedangkan huiiah
yang digunakan oleh keduanya & tdak marajibkan penarikan. Ifu

adalah karena ibu tidak merr,arisi dan diunrisi, tanpa ada
perbedaan pendapat. Sementara bibi diwarisi Udak meurarisi,

tanpa ada pertedaan pendapat. Dan Umar telah menarik
ketetapannya dalam mengharamkan unnita grang dinikahi di masa

iddah atas orang yang menikahinlra, selamanya, dan dia
membolehkannya untuk menikahinya.

Lalu malik tidak menarik pendapat pertamanya karena
Umar menarik kembali pendapatnya. AIi menarik kembali
pendapatnya yang melarang menjual ummul walad, sementara

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i tdak menarik pendapat ih:
karena Ali menariknya. Jadi kembalinya orang Snng kembali dari
pendapatrya bukan sebagai hujjah. Sebagaimana bahwa pendapat
orang yang berpendapat bukan sebagai hujjah, kecuali
pendapatnya dishahihkan atau kembalinp sebagai hujjah.

Mereka juga berkata, " Shahih ijma' yang
bahwa tidak mer,r,rarisi dari kalangan kakek kecuali safu, yraifu

bapaknya bapak dan bapaknya dan bapak dari bapaknp." Ihr
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sai4 maka yarg uraiib adabh tdak .da yang nralroid fui
kalangan nerrek kecrnh saftr, SBihr ihrrrya ibu dan nr.rrrya serta ihl
dari ihqla, itu saia-

K€dua hrsah ini ladn bagi para pengilt qi!6, la€na
yang p€rtarna banyak dgtmakan s€bagai h$ah sernerfua lg1g
kedrra l&ih slnhih Fng merrrmgkinlon untuk dfafilrur bndasan
qips- Pendapat ini iuga Hsa t€dmit d€ngan hadils lbrr Brraidafr
dari agBhrgB, bahu,a Nabi * mernberilon seper€rEn k€pada

nenek bih di UamtrUn tdak ada ih1 dengan datl dsehlkanrSp
ibu yarg di balatrqp- Maka d sfri lunt a disehdor dr lcfika d

tdak ada ihr.

Karni tdah merAphdran lfiabar ini fadi beselta Aala
dan itu tdak mdazimkan lorrt lGrena lorni tdak wtuk
mengarnbil pendapat frrg dipersdlsltrkan bh .titet-apf*r olar
srafu dafil" batrkan saat ifu kamn nrcnshan slon p€ngaffiibnrlxa
Seandaint a tdak ada .lalil lglg mendrandm perrfiettrn nmisr
k€eada setiap n€ndq tertrrHr pendapat ini yang t&k boleh ada

p€ndapat lainrryB, kar€na m dsepakati dengan rrqFlririlan tarya
ada keraguan di dabmrlB S€danglran lug btonrya

dipersdtlhlmn Namtrn l<anf tdak berp€ndapat dergur qfrJ6-

Adapun orarg ng tltak mernberikan nroisr k@Eh
keeada dua nendr, maka lorni tdak rneqgeftatui m€rdra
mernprngai hr$ah, kecrraE s€brgian mereka mengildafon grm'xx.
hal ifu- Namun ini 6arfuTscbagairnana yang tdah l@d kemdralr n

Bih mereka m€ngaidon d€ngan habar ltfr{altr4 bahm
Nabi $ mernberi uradwl seper€oam keeada dra n€ndq maka

karni katalon, khabar fr hafrk dan di dalamrya tdak ds&dmr
bahtla beffau * mdrdrg meurberilm warisan k@da 5g1g l€tiih
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banyak dari itu. Dan ada khabar lain yang lebih baik dari itu,
bahwa beliau S memberikan warisan kepada tiga nenek.

Perkataan Sa'd, "Tidakkah engkau memberikan warisan

kepada Hawwa', neneknya Adam?" bukan sebagai hujjah. Karena
tdak ada perbedaan pendapat tentang wajibryra memberikan

warisan kepada Hawwa' istrinya Adam bila beliau masih hidup
dan di bawahnya tidak ada ibu dan tidak pula nenek. Karena setiap

orang yang telah meninggal di alam ini dari kalangan Bani Adam
pasti mempunyai ibu, dan ibunya mempunyai ibu, dan ibunln ibu
juga mempunyai ibu. Ini pasti dengan m€yakinkan hingga kepada

anak perempuannya Hawwa'. Jadi dia adalah nenek dari pihak

ibunya ibu dan para ibunya dengan meyakinkan. Maka batallah

sanggahan ini, dan tidak ada dasar tautan unfuk pendapat ini.

Yung sangat mengherankan, bahwa Malik dan AsySSnfi'i
di dalam pendapat-pendapat mereka tentang pembagian warisan,

ber-bqlidkepada Zaid bin Tsabit, sedangkan Zaid bin Tsabit ddak
memberikan warisan kepada tiga nenek, sehingga mereka
menyelisihinya tanpa makna. Dan pengingkaran Sa'd terhadap
Ibnu Abbas mengenai pemberian warisan kepada tiga nenek tidak

menunjukkan bahwa Sa'd memberikan warisan kepada dua nenek.

Bahkan bisa jadi dia tidak memberikan warisan kecuali kepada

satu nenek. Jadi pendapat ini batal secara meyakinkan.

Ulama yang tidak memberikan warisan kecuali tiga nenek,

maka kami tidak mengetahui mereka mempunlni dasar tautan
kecuali khabar Ibrahim, bahwa Rasulullah $ memberikan warisan

kepada tiga nenek sebesar seperenarn. Sedangkan khabar ini
mursal. Di dalamnya tidak disebutkan bahwa beliau $ melarang

memberikan warisan kepada lebih banyak nenek. Jadi hubungan
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mereka dengan ini adalah bathil, dan bathil juga menjadi hujjah

bagi mereka.

Pendapat ulama yang tidak memberikan warisan kecuali

kepada empat nenek, maka kami Udak mengetahui mereka

mempunlai dasar tautan, maka ifu batal karena tidak ada

hujjahnSn.

Ulama 5ang memberikan warisan kepada setiap nenek

kecuali nenek yang diantara dirinla dan si mayat ada bapaknya

ibu, maka mereka tidak mempunyai hujjah kecuali apa yang

dikatakan oleh Asy-Syaf i, bahwa omng yang karenanya dia

terrhalangi maka dia tidak mev,rarisi. [-alu apa? Misalnya ada

seorang muslim meninggal, dan dia mempunyai bapak yang kafir,

kakek Snng muslim, atau paman (dari pihak bupak) yang muslim,

atau anak paman (dari pihak bupuk) yang muslim, maka tidak ada

perbedaan bahwa masing-masing lnng kami sebutkan itu
mannrisi, sedang orang png karenanya terhalangi malah tidak

mewarisi.

Sesungguhnya pembagian unrisan itu berdasarkan nash,

bukan berdasarkan kedekatan, fidak pula berdasarkan urutan

keturunan. MisalnSra seoftmg wanita lang memerdekakan tidak

menjadi wali di dalam pemikahan, tdak pula orang gila, sehingga

kednanya tidak boleh menikahkan. Sedangkan ashabah mereka

boleh menilohkan wanita yang diunlikannya, dan ashabah orcrng

gila boleh menikahkan anak perempuannya dan saudara

perernpumnya. Sedangkan orang yang karena bisa terhalang

malah tidak boleh menikahkan.

Boleh jadi mereka mengklaim ijma'atas apa yang mereka

katakan tentang tidak memberikan warisan kepada nenek yang ibu

dari bapakngra ibu. Ini bukanlah hal baru dari yang mereka
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dengungkan, karena kami telah melihat kebohongan mereka

tentang perkataan Ibnu Sirin dan 5nng lainnya- Maka batallah

pendapat ini karena tanpa hujjah.

Ulama yang memberi warisan kepada setiap nenelr" maka

hujjahnya adalah apa yang baru kami kernulCIkan, bahwa nenek

adala ibu dan salah satu dari kedua ibu-bapak berdasa*an msh N
Qur'an, dan warisan ibu-bapak telah dijelaskan oleh nash N
Qur'an. Maka tidak boleh mengharamkan ihlbapak dari urarisan

kecuali berdasarkan nashyang shahih atau $ma'yang meyakinkan.

Benar ijma'yang meyakinkan tentang nukilan sernua orang, dari

masa ke masa hingga Nabi $.
Bahwa Nabi S tidak memberikan warisan dari anak laki-

laki dari anak perempuan karena stafus il*, tidak pula anak laki-

laki dari anak perempuan karena stafus anak. Maka gugurlah

perwarisan setiap kakek dimana hubungan si rnayat darinya

sebagai anak laki-laki dari anak perempuan. Dan tersisa warisan

kakek yang sebagai ayah atau aphnya ayah. Tidak aM nash

maupun ijma'yang menghalangi kakek dari warisan derrgan itu.

Maka warisan tetap wajib berdasar{<an Al Qr.u'an.

Kami dapati khabar Qabishah bin Dar'ib, bahun
Rasulullah $ memberikan seperenaln kepada nenek, sesuai

dengan pendapat ini. Karena ini bersifat urnutn tanpa

mengkhususkan seorang nenek pun. Maka semestinlra ulama yang

berpendapat dengan yang mursal berpendapat dengan ini, karena

ini lebih umurn daripada semua khabar tersebut.

Kami tidak berpedoman kecuali pda nash Al Qur'an yang

kami sebutkan, dan batallah semua pendapat derrgan mq/akinkan

tanpa ada keraguan di dalamnya, karena tdak b€rdamrkan huiiah

yang berupa nash maupun ijma'.
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Adapun perbedaan kedekatan para nenek, maka

segolongan mengatakan, 'Tidak dipedulikan nenek mana lrang

lebih dekat, dan siapa yang lebih jauh, dalam hal warisan adalah

salTla-"

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari plur

AMurmzzaq, dari Ma'mar, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Aqr
S5a'bi, dia berkata, "hnu Mas'ud menyamakan antara dua nenek

-lrang rnana salah satunya lebih dekat ataupun udak lebih dekat--"

Diriwa5ntkan iuga darinSra, bahua para nenek fidak

terhalangi (dari warisan) kecuali oleh ibu. Dan mereka meu/arisi -
walaupun sebagian mereka lebih dekat daripada Snng lainnp-
kecuali bila salah seorang dari mereka ibu png lainn5ra maka anak

perempuan mer,r,rarisi tanpa ibunya.

Pendapat lainnya, sebagaimana diriun5ntkan kepada kami

dari jalur AMurrazzaq, dari Sufinn Ats-Tsauri, dari Asy'ats, dari

AsySya'bi, dia berkata, "lbnu Mas'ud memberikan warisan kepada

nenek 5nng dekat (hubungannya dengan si mapt) dan kepada

yang jauh. Dia menetapkan seperenam untuk mereka bila mereka

banlnk tempat, dan bila dari sahr tempat maka dia memberikan

unrisan kepada lnng terdekat."

Pendapat ketiga, dikatakan oleh Al Hasan bin Hai dan

Zufar bin Al Hudzail. Yaitu bila salah satu dari kedua nenek adalah

nenek dari kedua belah pihak, sementara png lainnya nenek dari

salah satu pihak, maka unfuk nenek png dari kedua belah pihak

adalah dua pertiga dari seperenaln, sedangkan unfuk nenek png
dari safu pihak adalah sepertiga dari seperenam.

Contohnln, seoremg wanita, ]lang mana anak laki-lah dari

anak laki{akinya menikah dengan anak perempuan dari anak lakF
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lakinya Srang lain, lalu dari itu terlahir anak. Lalu kedua ihr
bapakn5a dan kedua neneknya meninggal dan frdak m€nforggaftan

kecuali wanita ini, yaihr ibu dari ayahnya a5rah dan ibu dari ibtrnya

ibu. Jadi dia sebagai nenek dari kedua belah pihak S€darglon
nenek lainnya sebagai ibu dari ibunya a3nh, rnaka dia sebagai

nenek dari satu pihak.

Pendapat keempat, yaitu bila nenek png dari pihak ibu

lebih jauh daripada nenek yang dari pihak a1nh, maka keduanya

berserikat di dalam warisan. Begitu juga bila kedtnnya sama. Bila

nenek png dari pihak ibu lebih dekat daripada nenek 1Bng dari
pihak ayah, maka seluruh warisan unfuk nenek yang dari pihak

ibu, dan tidak ada bagian untuk nenek yrang dari pihak aynh.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari iahr
Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada karni, dari Qatadah,
dari Sa'id bin Al Musa1ryib, danZaid bin Tsabit, dia berkata, "Bila

nenek dari pihak ibu lebih dekat maka dia lebih berhak Bila dia

lebih jauh maka keduanya sama."

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yuh1ra bin Sa'id dan

Humaid dari penduduk Madinah, mereka berkata, 'Bila kedua

nenek itu dari pihak ibu dan dari pihak a1nh, rnaka bila nenek

yang dari pihak ibu lebih dekat maka dia lebih b€rhak terhadap

yang seperenam, dan bila nenek yang dari pihak afh lebih dekal
maka bagian seperenam itu dibagi di antara mereka berrdua-'

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufan bin upinah, dari Abu

Az-Zrnad, dia berkata: Aku pernah berjumpa dengan Khariiah bin

Zaid, Thalhah bin AMullah bin Auf, dan Srlaiman bin Yasar,

mereka berkata, "Bila kedua nenek ifu dari pihak ayah dan dari

pihak ibu, maka bila nenek yang dari pihak ibu lehh dekat rnaka

dia lebih berhak terhadap yang seperenam. Dan bila dia lebih iauh,
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maka keduanya sama." Ini juga pendapat Atha. Dan dengan ini

Malik dan Al Auza'i berpendapat, serta diriwayatkan dari Asy-

Syafi'i.

Pendapat kelima, yaitu nenek mana yang lebih dekat maka

dia lebih befiak terhadap warisan.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufuan

dan Ma'mar dari Az-Zvhri, dari Qabishah bin Dzu'aib, lalu dia

menyebutkan bahwa Abu Bakar memberikan warisan kepada

nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu, di dalamnya disebutkan,

"I alu di masa khilafah Umar, datanglah nenek yang

menyelisihinya ifu, lalu Umar berkata, 'Sesungguhnya keputusan

ifu pada selainmu, akan tetapi bila kalian berdua sama maka yang

seperenam ifu dibagi di antara kalian berdua. Dan siapa di antara

kalian berdua yang lebih dekat maka itu unhrknya'."

Dari jalur Waki': Sufyan -yaifu Ats-Tsauri- mengabarkan

kepada kami, dari Humaid Ath-Thawil, dari Ammar bin Abu

Ammar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia memberi warisan kepada

yang terdekat dari para nenek.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin Salim mengabarkan kepada kami,

dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit

menetapkan seperenam unfuk yang terdekat dari keduanya -yakni
dari kedua nenek-.

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Zaid

mengabarkan kepada kami, dari Ayyrrb As-Sikhtiyani, dari

Muhammad bin Sirin mengenai para nenek, dia berkata, "Bila satu

nenek, maka baginya seperenam. Bila dua nenek maka yang

seperenarn ifu dibagi diantara mereka berdua. Bila mereka tiga
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nenek, maka yang seperenam itu dibagi diantara mereka- Bila

mereka empat nenek, maka yang seperenatn ifu dibagi diantara

mereka. Dan siapa diantara mereka yang lebih dekat, maka dia

lebih berhak, karena ifu adalah satu bagian."

Demikian juga yang dikatakan oleh AI Hasan Al Bashri,

Makhul, Abu Hanifah beserta para sahabdtnya, Sufun Ats-Tsauri,

Al Hasan bin Hayy, Syarik, dan Daud, serta pendapat yang lebih

masyhur dari dua pendapat Asy-Sya{i'i.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang kdua adalah

yang kami sebutkan dari hnu Mas'ud. Pendapat ketiga png kami

sebutkan dari Zufar. Dan pendapat keempat yang dipilih oleh

Malik. Semua pendapat ini tidak ada yang shahih, udak dari Al

Qur'an, dari As-Sunnah, tidak dari riwayat yang lemah, Udak dari

pendapat seorang shahabat yang tanpa ada yang menyelisihinSra,

tidak pula ima', tidak pula pandangan, tidak pula qi5,ras, dan Udak

pula dari pandangan yang memiliki arah.

Yang mengherankan dari bqlidnya para ulama madzhab

Malik kepada pendapat Zaid dalam hal itu adalah tanpa merrtaqlid
pendapat Zaid yang kedua. Ini sangat mengherankan. Maka fidak

ada yang tersisa kecuali pendapat yang pertama, dan ini yang

terakhir.

Maka kami dapati dari hujjah orang yang b€rpendapat

dengan pendapat pertama mengatakan, "Nenek adalah ibu." Jadi

mereka semua adalah ibu, dan mereka semua adalah ahli waris.

Ali berkata: Kami mendapati hujjah untuk pendapat

lainnya, bahwa warisan bapak dan ibu adalah shahih berdasarkan

AI Qur'an. Maka ibu pertama yang masih ada dan aSnh pertama

yang masih ada, maka warisannya wajib. Dan tdak boleh
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melampaui keduanya kepada seormg ibu dan tdak pula kepada

seorang bapak yang lebih jauh daripada keduanya, karena hal itu

tidak diwajibkan oleh nash, dan inilah yang benar. Apakah nenek

yang ibunya bapak mer.ryarisi bila bapak masih hidup? Segolongan

ulama mengatakan,'Tidak-"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq, dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Salim, dari AqrSya'bi, dia

berkata, "Ali bin Abu Thalib dan Zaid bin Tsabit tidak memberikan

warisan kepada nenek bersama anak laki{akinya."

Dengan sanad ini juga hingga AMurrazzaq, dari Ma'mar,

dari Az-Zuhri, bahwa Utsman bin Affan tidak memberikan warisan

kepada nenek bila anak laki{akin5a masih hidup. Az-A)hn berkata,

"Dan para ulama mengilruti ini."

Dari jalur AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari

Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Zaid bin Tsabit tidak memberikan

nenek yang ibunya bapak bila anak laki-lakinya masih hidup.

Dari jalur hnu Wahb, dari orang Srang dapat dipercaya, dari

Sa'id bin Al Musa5iyib, dia berkata: Ibnu Mas'ud mengatakan

tentang nenek yang anak lelakinya masih hidup, "Dia terhalangi

oleh orang yang karenanya dia tersarnbung."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Hammad bin Taid

mengabarkan kepada kami, dari Katsir bin Syinzhir, dari Atha',
bahwa Taid bin Tsabit ber{<ata, "Seorang lelaki menghalangi

ibunya sebagaimana ibu menghalangi ibunya dari yang

seperenarn." Riwa5nt ini banyak tapi bukanlah apa-apa, dan hadits

hnu Wahb mutsL lni diritlayatkan juga dari Sa'd bin Abu

Waqqash dan Az-Zubair bin Al Arnpam.
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Ini juga pendapat Sa'id bin AI MusaySrib, Thawus, dan Asy-
Sya'bi. Dan dengan ini iuga Sufyan, AI Auza'i, Malik, Abu Hanilah
dan Asy-Syafi'i berpendapat. Dan diriwayatkan juga dari Daud.

Pendapat kedua, bahwa dia mewarisi. Sebagaimana
diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufi7an

mengabarkan kepada kami, dari lbnu Abi L^aila, dari Asy-Sya'bi,
dia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "sesungguhnya nenek yang
pertama kali mewarisi di dalam Islam adalah yang bersama anak
lelakinya."

Abu Muhammad berkata: Minimal yang dimaksud dalam
hal ini adalah menyelisihi Abu Bakar.

Dari jalur Waki': Hammad bin Salamah mengabarkan
kepada kami, dari Lhaidullah bin Humaid bin Abdurrahman, dari
ayahnya, dia berkata, "seorang anak Hasakah Al Habathi
meninggal, dan dia meninggalkan Hasakah dan ibunya Hasakah.
Lalu Abu Musa Al Asy'ari mengirim surat kepada Umar mengenai
hal itu- [-alu umar mengirim surat kepadanya, 'Berilah dia warisan
seperenarn bersama anaknya'. "

Dari jalur Waki': Sufl,ran Ats-Tsauri mengabarkan kepada
kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Abu Amr AsySyaibani, dari
Ibnu Mas'ud, bahwa dia memberikan warisan kepada nenek
bersama anak lelakinya. waki' berkata: Al A'masy mengabarkan
kepada kami, dari hrahim An-Nakha'i, dari Ibnu Mas'ud, dia
berkata, "Tidak ada yang menghalangl para nenek kecrrali ibu."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan
kepada kami, Salamah bin Alqamah mengabarkan kepada kami,
dari Humaid bin Hilal Al Adawi, dari seorang lelaki dari mereka,
bahwa seorang lelaki diantara mereka meninggal dan
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meningFlkan ibu dari ayahnya, ibu dari ibunya, dan alnhnya

masih hidup. [-alu aku ditugaskan menangani harta

. Maka aku memberikan seperenarn kepada ibu

dari ibunlra, dan alnr fidak menrberikan kepada ibu dari aphnya.
I-alu dkatakan kepadanya, "Sernestin5ra engkau menggabungkan

keduanya-" Maka alnr mqremui Imran bin Al Hushain, lalu aku

bertanya - Dia pun berkata, 'Gabungkan keduanya di

dalam lrang seperenam ifu." [-alu aku pun melakukannya.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Hammad bin bid
mengabarkan kepada kami, dari Katsir bin Syinzhir, dari Al Hasan

dan hnu Sirin, bahwa Abu Musa Al Asy'ari memberikan warisan

kepada ibtrnya Hasakah dari anaknya Hasakah, sementara

Hasaloh masih hidup.

Dari jalur , dari Ma'mar, dari Bilal bin Abu

Burdah, bahun Abu Musa Al Aslr'ari memberikan warisan kepada

nenek bsama anak lelakinp. Dan Bilal -ketika sebagai gubemur

Bashrah- memufuskan dengan itu. Ini juga merupakan pendapat

Amir bin Watsilah.

Dari jalur AMurrazzaq: His5ram bin Hassan dan Ma'mar

mengabar{<an kepada kami. Hisyam berkata: Dari Anas bin Sirin.

Sementara Ma'mar berkata: Dari Alyub As-Sikhtiyani, dari

Muhammad bin Sirin. Kemudian Anas dan Muhammad sama-

sama , bahwa Sturaih memberikan warisan kepada

nenek bsama anaknSn yang masih hidup.

Dari jalur AMurrazaaq, dari Sufun bin Uyainah, dari Amr

bin Drnar, dari Abu AsfSf'tsa' Jabir bin Zaid, dia berkata,

'Nenek meunrisi bereama anak lelakinya."
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Dari jalur Sa'id bin Manshur: Khalid dan Manshur

mengabarkan kepada kami, keduanp dari Anas bin Sirin, dia

berkata, 'Aku menyaksikan Syuraih didatangi mengenai seoftmg

lelaki yang meninggalkan dua neneknla, lnifu nenek ibunp dan

nenek a5rahnya, sedangkan aSnhnya masih hidup. Lalu dia

menggabungkan kedua nenek itu dalam seperenam."

Dari ialur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan

kepada kami, Humaid mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan

dan Ibnu Sirin mengenai nenek, bahwa tdak
memkikan warisan kepadanlra bersama anak lelakiryra. Maka

mereka sebagaimana yang Anda lihat, menyelisihi Abu Bakar,

Umar, Abu Musa Al Asy'ari, hnu Mas'ud, Immn bin Al Hushain,

Amir bin Watsilah, Jabir bin Zaid, Syuraih, Al Hasan dan lbnu

Sirin.

Dan ini juga pendapat Unrah bin Az-Zubair, Sulaiman bin
Yasar, Muslim bin Yasar, Atha' bin Abu Rabah, Al Musayyib,

Sawwar bin AMullah, Ubaidullah bin Al Hasan, Slnrik bin
Abdullah, Ahmad bin Hanbal, [sh4 bin Rahavrnih, dan para ahli

fikih Bashrah. Dan diriwayatkan itrga dad Daud.

lalu kami dapati para penganut pendapat pertama

berhujjah dengan khabar 1nng kami sebutkan dari jalur hnu Wahb,

dari orang yang mendengar Abdul Wahhab bin Mujahid bin Jabr,

dari ayahnya, dari Ali, bahura Rasulullah $ memberikan baEan

seperenarn kepada dua nenek bila tdak ada ibu atau seseorang

yang di baunh kduaqn.

Abu Muhammad berkata: Khabar ini bunrk lagi terputus

sanadnya yang diantara Ibnu Wahb dan AMul Wahhab. Kemudian

AMul Wahhab matuk (riwaSntgn ditinggalkan), kemudian tdak
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shahih mendengamya Mujahid dari Ali. Kemudian di dalamnya

tidak disebutkan tentang ayah.

Mereka juga mengatakan, ketika menghalangi ayahnya,

maka wajib pula menghalangi ibunya.

Ali berkata: Ini qiyas, sedangkan semua qlyas adalah rusak-

Kemudian seandainya benar, maka ini adalah puncak kemsakan.

Karena yang menghalangi ayahnya hanyalah ashabah yang lebih

utama darinya, sedangkan nenek tidak meurarisi karena ta'shib

(bukan karena sebagai ashabah, tapi mewarisi karena bagian yang

telah ditenfukan. Jadi ulasannya di selain ulasan ini.

Kemudian mereka disanggah dengan dikatakan kepada

mereka, sebagaimana ibu tidak terhalutg, maka demikian juga

nenek tidak terhalangi. Dan sebagaimana ibunya ibu fidak

terhalangi maka demikian juga ibunya sendiri tidak terhalangi.

Mereka juga berkata, "sebagaimana ibu menghalangi

ibunya, maka dernikian juga ayah menghalangi ibun5n." Maka

kami katakan, ini qiyas, dan semua qi!,as adalah bafiil. Kemudian

seandainya qilns ini benar, maka akibat darinlp adalah bathil-

Karena ibu hanp menghalangi ibunln, karerra dia adalah ibu png
paling dekat kepadanya, sedangkan ayah udak demikian-

Kemudian dikatakan kepada Mereka, sebagaimana ibu

tidak menghalangi kakek -dan hanya menghalangi para nenek-,

maka demikian juga ayah tidak menghalangi para nenek, karena

dia hanya menghalangi kakek.

Mereka juga berkata, "Dia terhalangi oleh orang yang

karenanya dia tersambr:ng." Ini bukan apa-apa. Karena ini adalah

pendapat yang tidak diwajibkan oleh Al Qur'an maupun As-

Sunnah- Dan kami dapati nenek dari ayrah, dimana si ayah sebagai
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budak, maka menurut muel<a, dia tidak menghalangi nenek,
padahal si nenek tersambung dengannSn.

Bila mereka berkata, 'Dia menghalanginya bira dia
meurarisi." MalG kami katalon, ini tambahan yang fidak
diurajibkan oleh dalil Al eur'an maupun As-sunnah. Jadi ini
bukan apa-apa- Tapi ini ha'y. rdaim yang tidak menyepakati
kalian. Jadi ini sugur selama tidak diuajibkan Al eur.an, atau As-
Sunnah, atau ijma'.

Mereka juga mengatakan, warisannyra bersama kebemdaan
aph diperselisihkan. Kami katakan, Benar, Karena tidak ada dalil
yang manajibkan perunrisannya, dan karena tidak ada maka tidak
ada warisan baginya-

Abu Muhammad berkata: Maka gugurlah pendapat ini.
Karena tidak ada dalil }nng menuniukkan kebenarannya. Dan yang
tersisa adalah menetapkan benamya pendapat kami, dengan daya
dan kekuatan Allah.

Nash N Qur'an me*aflbkan warisan kedua ibu-bapak
salna, maka Al Q,r'an mamjibkan bapak, kakek, bapaknSn
kakek dan kakeknya kakek bersama ibu. Karena mereka adalah
kedua ibu-bapak. Dan mamjibkan urarisan nenek bersama nenek
sebagaimana yrang kami katakan, dan bersama bapak. Karena
kduanya adalah kedua ibu-bapak. Jadi warisan bapak tidak lebih
utama daripada \ Erisan ibu dan ibunya ibu. Ini nasi 5nng tidak
pernah didengar penyelisihannSra.

Abu Al Hasan AIi bin lbrahim At-Tibrizi mengirim sumt
kepadaku, "Abu Al Husain Muhammad bin AMullah Al Bashri
Snng dikenal dengan lbnu Al Labban mengabarkan kepada kami,
Ahmad bin Kamil bin gnjarah Al eadhi mengabarkan kepada
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kami, Ahmad bin Ubaidullah mengabarkan kepada kami, Yadd bin

Harun mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari AsyS5n'bi, dari Masn-rq, dari

AMullah bin Mas'ud, dia men5nndarkannya kepada Nabi $,
bahwa beliau tidak memberikan warisan kepada nenek bila anak

lelakin5n masih hidup.

Dari jalur AMurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al

Asy'ats -yaitu lbnu AMil Malik Al Humrani-, dari hnu Sirin, dia

berkata, "Nenek pertama yang diberi bagian warisan oleh

Rasulullah * adalah ibunya bapak bersama anak lelakinya."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Yahya Bakr bin

Muhammad Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, dari Al

Asy'ats bin Abdul Malik, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata,

"Nenek pertama yang diberi bagian warisan seperenaln di masa

Rasulullah #, anak lelakinya masih hidup."

Ali berkata: Yang kami tahu dari para ulama madzhab

Hanafi dan Maliki, mereka mengatakan, yang musnad dan yang

murcal sama. Sedangkan kedua ini murcal dan yang satu irii

m usnad lagi shalih. Maka silakan mereka mengambil keciuanya.

Bila mereka mengatakan, boleh jadi anak lelakinya adalah

pamannya (dari pihak ayah) si mayat. Maka karni katakan, agarna

udak dinjukkan kepada kata-kata "Boleh jadi". Tapi anak lelakinya

itu adalah bapak dan paman, yang mana pun itu, maka si nenek

mer,r.rarisi bersamanya, dan mengkhususkan paman dengan ifu

adalah tidak boleh, karena ihr adalah klaim dusta, dan menetapkan

dengan dugaan, serta penafsiran spontan terhadap khabar. Karena

tidak ada gunanya (kaitannya) di sini tentang masih hidupnp
paman atau telah meninggalnp.
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Pasal

Abu Muhammad ber.kata: Tidak ada pertedaan pendapaf
bahwa alrah Udak te*ralangi oleh ibunp ibu, tidak pula oleh ibu
dari ibunlla ibu, dan setenrsnya- Sebagian tabi'in mengatakan,
bahwa kakek yang bapaknlra bapak menghalangi nenetmya bapalq
yaitu ibunlra ibu. Ini pendapat lpng tdak ada dalil !,ang
membenarkanryra. Hanln Allah Ta'ablah yang luasa memberi
petunuk.

1730- Masalah: Saudara-saudara lah-lah dan beberapa
saudara perempuan, baik kandung ataupun seayah saja ataupun
seibu saja, tidak meunrisi bersama kakek yang bapaknya bapak,
dan tidak pula bersama bapaknya kakek tersebut, tiada, pula
bersama kakekryn kakek. Dan kakek tersebut sebagai bapak bila
sudah fidak ada bapak. Dan masing-masing dari mereka
menghalangi bapaknya-

Ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama
mengenai kakek. Segolongan br-buryuf (Udak

mengenai ini. Sebagaimana lnng diriuraSTatkan kepada lcrni
dengan jalur Snng paling shahih hi.rsga Slnr'bah, dari Yahya bin
Sa'id At-Tairni -Taim Ar-Rabbab-, dia b€rkata: Alm mendengar
AsySya'bi menceritakan dari Ibnu Umar dari Umar, dia berkata,
"Tiga hal Fng sangat aku inginkan bahura Rasulullah I b"lur
wafut hingga beliau menjelaskan kepada kami tentang ifu dengan
perkara png merrjadi rujukar\ lpitu bagian kakelq lalabh, darr
beberapa bab dari babSab riba.'
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ndak diketahuinya penjelasan nasulullah S dengan Al

Qtrr'an atau S.tnrrahnlp mengenai hukum kakeh kalabh dan riba

oleh Umar 4b tidak berarE bahun penjelasan itu juga lupat dari

para shahabat .s lainnf. Jauh dari kemungkinan bahwa Allah &
memptrryai hulrurn dalam urusan agarna 1rang AIhh waiibkan atas

para hamba-N5a, kernudian penjelasannla luprt dari serrua

perneluk Islam. Kalau demikian, maka ihr menjadi strahr hukum

yar$ bthil di dalam ag.urur, dan s!/ari'at lazim Srang telah gugur,

dan tenfunya agama menjadi kurang.

Tidak seorcmg pun ahli fihh 1nng mendalami hal seperti ini,

yang men- taqlid ini pada perlora agama mereka, seperti Abu

Hanifah, Malik dan Aq,t$,rafi'i, kectrali mereka jtrga mengatakan,

bahun hukum kakek, riba dan kalalah, telah dijelaskan kepada

mereka, baik dengan nash Al Qr.tr'an, As-Smnah, atau

pandangan, atau qi5ras.

Bila ada seseorang yang mengingkari ini, maka dia tidak

akan mampu mengingkari pendapabpendapat mereka dalam hal

ifu dengan ma,vajibkan dan mengharamkan. Bila mereka

ifu bukan karena bahwa telah jelas bagi mereka apa lnng mereka

katakan dari ifu, maka mereka telah menetapkan di dalam agama

dengan hawa nafs.r, dan mereka tampak lelas dari hal ini- Harrya

milik Allah segala urusan, sebelum dan sesr.rdahn5ra.

Dari jalur Hammad bin Taid: Alytrb As-Sikhtlani
mengabarkan kepada karni, dari Humaid bin Hilal, dia berkata:

Aku tanyakan kepada Sa'id bin Al Musa5ryib tentang bagian

warisan yang di dalamryp ada kakek. Dia pun berkata, "Apa yang

engkau lakukan kepada ini -atau apa yang engkau inginkan

kepada ini-. SesungguhnF Umar bin Khaththab ber{<ata, 'Orang

1rang paling berani diantara kalian mengenai baEan kakek adalah

AlMuhatta - l35r|



-t

yang paling berani masuk neraka. Orang lrang b€rani mengenai
bagian kakek hanyalah orang 5nng berani masuk ne,raka'."

Dari jalur ASytrb bin Sulaiman: AMullah bin Al Mubarak,
AMul A'la, dan AMurrazzaq mengabarkan kepada karni,
semuanya dari Ma'mar, dari Az-7sshi, dari Abu Salamah bin
AMurrahman bin Auf, bahwa Umar bin lftaththab berkata saat

menjelang meninggalnya, "sestrngguhnya aku Udak pemah
memufuskan sesuafu mengenai bagran kakek, tidak pemah
mengatakan sesuafu tentang l<alalah, dan tdak pernah
menugaskan seseorang." Demikian perkataannla saat dia hampir
meninggal, semoga Allah meridhainln.

Dari jalur Waki': Sufun Ats-Tsauri mengabarkan kepada

kami, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ubaid bin Amr Al l(harqi,
bahwa seorang lelaki bertan5n kepada Ali bin Abu Thalib
mengenai pembagian warisan. Dia pun berkata, "Kemukakan itu
bila di dalamnya tdak ada kakek."

Dari jalur , dari Ma'mar, dari Ayyub As-
Sikhti5nni, dari Naft', dia berkata, "lbnu Umar berkata, 'Orang
yang paling berani diantara kalian kepada kuman-kuman
Jahannam adalah yang paling berani diantara kalian mengenai

bagian kakek'."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sut/an Ats-Tsauri, dari Abu
Ishaq As-Sabi'I, bahwa dia menanlpkan kepada Syunih tentang
pembagian warisan yang di dalamngra terdapat kakek dan saudara

laki-laki. Namun dia tidak menjawab apa pun hingga berkali-kali,

dan dia berkata kepadanya, 'Orang gnng menggunakan akalnya

fidak akan mengatakan sesuafu mengenai bagian kakek."
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Dari Sa'id bin Jubair, (dia berkata), "Barangsiapa yang

s€nang mengobarkan kuman-kuman Jahannam, maka silakan

menehpkan (pembagian warisan) antara kakek dan beberapa

saudara lald-lah."

Mereka, pifu Umar, Ali, Ibnu Umar, Sy-raih dan Sa'id bin

Jubair, ber-btnqquf mengenai kakek, dengan sanad-sanad yang

\rafd. Kepada ini kembalinlp Muhammad bin Al Hasan, sahabat

Abu Hanifah, di akhir pendapatrgra.

Segolongan lainngn mengatakan, "Kakek hanya

bagian tertenhr bsama beberapa saudara laki-laki-

Itu hanflah berdasarkan apa yang diputuskan oleh khalifah-"

DiriuaSptkan kepada kami dari jalur Isma'il bin Ishaq Al

Qadhi: Isma'il bin Abu Uu,ais mengabarkan kepada kami,

AMurrahman bin Abu pa-7jrnad mengabarkan kepada kami, dari

ayahnya, dia berkata: Kharijah bin Zaid bin Tsabit mengabarkan

kepadalm, dari aSrahnya, dia berkata, "Sesungguhnya kakek,

bapaknf bapak, yang bersamanya ada beberapa saudara laki-laki

dari bapah fidak ada png boleh memberi keputusan di antara

mereka kecuali Amirul Mukminin. Terkadang beberapa saudara ifu

bant/ak dan terkadang sedikit, maka tidak ada bagian tertentu

diantara mereka yang kami ketahui bagiannSra, kecuali bila Amirul

Mukminin dimintai fatwa mengenai mereka, maka dia memberi

fatura diantara mereka dengan alasan lrang ada dalam

pandangannya unhrk mereka, s€suai dengan kadar banlnk dan

sea*iuun rumlah saudara. "

Diriuraptkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur:

Husyaim mengabarkan kepada kami, Mughirah mengabarkan

kepada kami, Al Haitsam bin Badr mengabarkan kepada karni,

dari Syu'bah bin At-Ta'ualn Adh-Dhabbi, dia berkata, "Kami
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menemui hnu Mas'ud (unfuk menangnkan) mengenai pernbagian

warisan yang di dalamngp terdapat kakek dan beberapa sardara

laki-laki. Lalu dia menyebutkan perbedaan hukum di dalamnlp.

Lalu kami katakan kepadanSra mengenai ifu. Maka Ibnu Mas'ud

berkata, 'Sesungguhnya kami hanSa memuhrskan dergan
kepufusan para Imam kami'."

Diriwaptkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah:

Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada lorni, dari Ursah bin Az-

Zubair, dari Marwan bin Al Hakam, dia berkata: Utsman bh Affan

berkata kepadaku: Umar berkata kepadaku, "Sesrngguhnla aku

memandang suafu pendapat mengenai kakek Jika kalian

memandang unhrk mengikuti maka silakan ikut." Aku berkah,
"Bila kami mengikuti pendapatnu, maka ifu hal 1ang lurus- Dan

bila kami mengikuti pandangan sgaikh sebeh.nnmu, maka

sangatlah baik bagi pernilik pendapat itu."

Dari jalur : Ibnu Juraij mengabar{ran keeada

kami, Hisyam bin Urunh mengabarkan kepadaku, dari alBhnya
bahwa dia menceritakan kepadaqn dari Marwah bin Al Hakarr\

bahwa perkataan Utsman kepada Umar ini adalah setelah

ditikamqn Umar. Jadi mereka, lnihr Umar, Utsman, dan Zaid bin

Tsabit, tidak menetapkan apa pun mengenai ihr.

Riwayat dari Umar dan Utsman, maka ihr sangat shahih.

Sedangkan yang dari Zaid, maka fldak ada ialan darinfia yang l€bih

baik sanadnya daripada ini mengenai apa yang diritlayatkan

darinya tentang kakek, kecuali mengenai al kharya',
tentang saudara perempuan, ibu dan dua kakek. Unhrk kak€k dua

bagian, unhrk saudara perempuan satu bagian, dan r-nrhrk ibu

sepertiga. Maka ini adalah rnlid darinya dengan sanad yang lebih

bagus daripada sanad ini.
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Segolongan lainnlra berkata, 'Kakek tdak merrdapat bagian

warisan bersama bebempa saudara lah-laki." Diriwalntkan kepada

kami dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Isma'il bin Abu Uwais

mengabarkan kepada kami, AMurrahman bin Abu Az-Znad

menceritakan kepadaku, dari aphnya: I(harijah bin Zaid bin Tsabit

mengabarkan kepadalnr, dari ayahnln, bahwa ketika Umar

meminta pendapat mengenai bagian warisan kakek bersama

beberapa saudara laki{aki, Zaid berkata, "Pendapatku saat ifu,

bahwa beberapa saudara laki-laki lebih berhak terhadap bagian

warisan saudara mereka dari kakek." Lalu disebutkan kelanjutan

khabar ini.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada jalan untuk sampai

kepada Tanddengim suafu sanad mengenai kakek yang lebih bagus

daripada sanad ini kecuali hanf pendapakrya mengenai saudara

perempuan dan kakek al kharqa'.

Dari jalur Hammad bin Salamah: Daud bin Abu Hind

mengabarkan kepada kami, dari S!/ahr bin Hauqnb, dari

AMurrahman bin Ghum, bahura Umar bin Khaththab

menyebutkan kepadanSra tentang kakek, maka AMurrahman bin

Ghanm berkata, "sesungguhnya di bawah kakek ada pohon lain.

Maka apa yang keluar darinln maka dia lebih berhak -yakni ayah-

." Perkataan AMurrahman ini memastikan bahwa beberapa

saudara laki-laki lebih berhak terhadap warisan daripada kakek.

Ketiga pendapat ini mendustakan perkataan orang lrang

berhujjah dengan pendapatrp dalam mernberi u/arisan kepada

kakek bersama beberapa saudara lah-laki berdasarkan iima'.

Segolongan lainnSn berkata, 'Kakek bertagi bersama

beberapa saudara laki-laki hingga dua belas. Maka dia menjadi
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yang ketiga belasnya mereka." Ini dirfunyatkan dari Imran bin Al
Hushain dan Abu Musa Al Asy'ari.

Segolongan lainnya berkata, "Kakek berbagi b€rsama

beberapa saudara laki-laki hingga fujuh saudara, sehingga dia

menjadi yang kedelapan bersama mereka." Sebagamana yang

dituliskan Ali bin Ibrahim At-Tabrizi kepadaku, dia berkata:

Muhammad bin Abdullah bin Al-Labban mengabarkan kepada

kami, Al Qadhi Ahmad bin Kamil bin Slrajarah mengabarkan

kepada kami, Ahmad bin [Jbaidullah mengabarkan kepada kami,

Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, dari Qais bin Ar-

Rabi', dari Firas, dari Asy-S1n'bi, dia berkata: Ibnu Abbas

mengirim surat dari Bashrah kepada Ali bin Abu Thalib mengenai

tujuh saudara laki-laki dan seorang kakek, maka Ali mengirim surat

kepadanya, "Bagilah harta ifu di antara mereka secara sama rata,

dan hapuslah suratku ini, dan janganlah engkau

mendokumenkannya-"

Segolongan lainnp berkata, "Kakek b€xbagi bsama
beberapa saudara laki-laki hingga ermrn orang, sehingga dia

menjadi yang kefujuhn5n bersama mereka." Ini diriunSatkan

dengan sanad yang bersambung dengan ini png
hingga Qais bin Ar-Rabi', dari Abu Ishaq Aqrslraibani, dari As1r

Sya'bi, dia berkata: Ibnu Abbas mengirim surat kepada Ali
mengenai enam saudara laki-laki dan seorang kakek- I-alu Ali
mengirim surat kepadanya, "Berilah dia seperhrjuh."

Dan dari jalur Waki': Sutan -lpitu Ats-Tsauri-

mengabarkan kepada kami, dari Firas, dari AslrSlra'bi, dia ber{rata:

Ibnu Abbas mengirim surat kepada Ali mengenai enarn saudara

laki-laki dan seorang kakek. I-alu Ali membalas s.ratn1n,
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'Jadikanlah dia (sang kakek) seperti salah seorang mereka, dan

hapuslah suratku (ini)."

Segolongan lainnya berkata, "Kakek bertagi bersama

beberapa saudara laki-laki hi.ggu seperenam, kemudian tidak

ail<urangi dari seperenam mereka banyak-" Ini

dirir*aSratkan kepada kami dari jahr Sa'id bin Manshur: Husyaim

merrgabarkan kepada kami, Auf -yaitu hnu Abi Jamilah-

mengabarkan kepada karni, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata:

Umar bin Khaththab mengirim surat kepada seorang gubemumya,

'B€rilah kakek bersama saudara laki-laki sebesar setengah,

bersama dua saudara laki-laki sebanyak sepertiga, bersama tiga

saudara laki{aki seperempat, bersama empat saudara laki-laki

seperlima, dan bersama lima saudara lak-laki seperenaln. L-alu bila

mereka lebih banyak dari itu, maka janganlah engkau kurangi dari

seperenam."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Mu'awiyah mengabarkan

kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari lbrahim

An-Nakha'i, dari Ubaid bin Nadhlah, dia berkata, "Umar bin

Khaththab dan AMullah bin Mas'ud memberi bagian kakek

bsama beberapa saudara laki-laki apa yang di antaranya dan

seperenam sebagai suahr bagian unfuknya dari pembagian

bebaapa saudara laki-laki." Sanadnya sangat shahih.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al

Hasan Al Bashri, bahwa AIi bin Abu Thalib memberikan warisan

kepada kakek bersama lima saudara laki-laki sebesar seperenalrl.

Dan bila mereka lebih banyak dari itu, maka sang kakek berhak

seperenam, tdak dikurangi sedikit pun dari ifu.

Dari jalur Muhammad bin AMussalam Al Khusyani:

Muhammad bin Basysyar Bundar mengabarkan kepada kami, Abu
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Daud -yaitu Ath-Thagnlisi- mengabarkan kepada kami, Syr'bah

mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah

bin Salamah, bahwa Ali bin Abu Thalib menjadikan kakek sebagai

saudara hingga menjadi lnng keenam.

Dari jalur AMurrazzaq, dari fuftan Ats-Tsauri, dari Al
A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, diia berkata, "Ali bin Abu Thalib

memberi bagian kepada setiap Spng berhak terhadap bagian

tertenfu dari unrisan- Dia frdak memberikan warisan sedikit pun

kepada saudam perempuan seibu dan tidak pula saudara laki-laki

seibu bersama kakek. Dan tidak bertagi dengan saudara laki-laki

seaph bersama saudara lak-laki seaph dan seibu serta kakek.

Bila ifu saudara peremptran seaSnh dan seibu serta saudara laki-

laki seayah dan kakeh maka dia memberi saudara perempuan

setengah, dan sisanya dia berikan kepada kakek dan saudara laki-

laki yang dibagi setengah-setengah di antara keduanya. Bila

saudara laki-laki ifu banlnlq maka dia menyertakan kakek bersama

mereka hingga seperenam dari pembagian itu menjadi bagiannya.

Bila yang seperenam ifu menjadi bagian untuknya maka dia

memberinSn seperenam- "

Dengan Ali ini juga berpendapatnla Al Mughirah

bin Miqsam, AMiah As-Salmani, Muhammad bin AMurrahman

bin Abi I aila Al Qadhi, AI Hasan bin Ha1ry, Srcrik Al Qadhi,

Husyaim bin Basyir, Al Hasan bin Zyrad Al-Ll'lu'i, dan sebagian

sahabat Abu Hanifah.

Segolongan lainnSra berkata, "Kakek bersama beberapa

saudara lakilaki mendapatkan sepertiga dalam segala keadaan."

Sebagaimana dirirvayafl<an kepada kami dari jalur AMurrazzaq,

dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ali dimintai pendapat oleh
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Umar merrgenai kakek, maka Ali berkata, 'sepertiga dalam

keadaan apa pun-"

Sqolongan lainnya mengahkan, sebagaimana yang

diriwayatlran kepada kami dari jahr Waki': Srftan Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari lbrahim An-

Nakha'i, dia berkata, hnu Mas'ud memberi baEan kepada kakek

dan beberapa saudara laki-lah hingga sepertiga, dan memberi

setiap pemilik bagian tertenhr bagiannp, serta tidak mernberikan

warisan sdikit ptrn kepada saudara laki-lah dari ibu bersama

lok€k. Da tidak membagikan dengan saudara laki-laki dari aSnh

kepada beberapa saudara lah-laki dari alnh dan ibu bersama

kakek. Bila itu saudara perempuan seayah dan seibu, serta saudam

laki-laki sealnh dan kakek, dia mernberi saudara perempuan

seaph dan seibu setengah, dan lokek setengah- Demihan iuga

pendapat Masnrq, Alqamah, Al Asmd, dan Abidah As-Salmani di

sebagian pendapatnp- Dan diriuaftkan iuga dari Syuraih dan

yang lainnlp, dan dari sebagian sahabat Abu Hanifuh.

Segolongan lainnln mengatakan sebagaimana yang

diriunlptkan kepada kami dari jalur hnu Wahb: Malik dan Al l-aits

bin Sa'd mengabarkan kepadalm, bahua Yahp bin Sa'id -yaifu Al

Anshari- menceritakan kepada keduanp, bahua telah sampai

kepadanp, bahwa Mu'awiyah bin Abu Sut/an mengirim sumt

kepada Zaid bin Tsabit untuk menanpkan tentang kakek. [-alu dia

pun mengirim strat kepadan3n, 'Sestrngguhngra kamu telah

mengirim sumt kepadaku mengenai bagian kakek. Dan ihr

termasuk lrang tdak pernah diptfusl<an kecrnli oleh para

pernimpin Taitlr para khalifah-. Aku telah menyaksikan dua

khalifah sebelummu Snng merrberinyra setengah bersama satu

orang saudara lald-laki, dan sepertiga bsama dr.ra orang. L-alu bila
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beberapa saudara lah-lald itu banyah maka keduanln tdak

mengurangi dari sepertiga-"

Dari ialur Waki': S{ran Als-Tsatri mengabarkan kepada

kami, dari Manshur, dari Ibrahfun An-Nakha'i, dia berkata: Umar

mengirim surat kepda lbnu Mas'ud, "Sesungguhqn kami

khawatir bahura kami telah nrerugil@n kakek, maka berilah dia

sepertiga bersama beberapa saudara lald-laki." talu dia pun

memberinya ifu.

Diriwa5atkan dari iah.tr Flammad bin 7aid, Isma'il bin

Ula5ryah dan Huq;aim, dari Abu Al Ivlu'alla AI Aththa', dari

hrahim fui-Nakha'i, Ahrnah berkata: Ibnu Mas'ud berkata,

"Kakek dan beberapa saudara lalGlah berbagai dalam sepertiga-"

Abidah As-Salmani b€rlata kepadalm, 'hnu Mas'ud ber{<ata,

'Kakek dan beberapa saudara hl$hki bertagi hingga

seperenam'-' Ibrahim b€rlrata, 'I-alu alar ceritakan ihr kepada

Llbaidah bin Nudhailatu malo dia p.tn berkah, 'Keduanya benar.

Sesungguhnp lbnu Mas'ud deng dari sisi Umar, dan Umar

berkata, 'l(akek dan beberapa sardara lald-lah b€rbagi hingga

seperenam.' Maka lbrru lUd'ud Uerpenaapat dengan ini-

Kemudian kernbali keeada Llrnar, terrryata Umar telah menarik,

lalu dia berkata, 'I(akek dan beberapa saudara laki-laki b€ftagi

hingga sepertiga'."

Dari iahx Al Haifi{ bin Al MinhaL Huq/aim mengabarkan

kepada kami, Al Mughirah Saihr Ibnu Mlqsarn- mengabarkan

kepada kami, dari Al Flaitsam btot Badr Al Asadi, q1r'bah bin At-

Tau'am mengabarkan keeadahr dia berkata, "Seorang sar-ldara

laki-laki kami meninggal di rnaa [Jmar, dan dia meninggalkan

beberapa saudara laki-lakiryp dan kakdm!,a Lalu kami menemui

hnu Mas'ud, maka dia mernberi kak€k bersarna saudara-sadara
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laki-laki sebesar seperenam. Kemudian seorang saudara kami yang

lain meninggal di masa Utsman, dan dia meninggalkan saudara-

saudaranya dan kakeknya. [-alu kami menemui hnu Mas'ud, lalu

dia memberi kakek bersama beberapa saudara sebanyak sepertiga,

maka kami katakan kepadanp, 'sesungguhnya engkau memberi

kakek kami dalam kasus saudara kami yang pertama sebanyak

seperenarn, dan sekarang engkau memberinya sepertiga?' Dia pun

berkata, 'sesungguhnla kami hanya memufuskan dengan

kepufusan para imam karni'."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan

kepada kami, Mutharrif -lnitu Ibnu Tharif- mengabarkan kepada

kami, dari AsySya'bi, dia berkata: Umar mengirim surat kepada

Abu Musa Al Asy'ari, "sesungguhnya kami pemah memberi kakek

bersama saudara-saudara laki{aki sebesar seperenam -dan kami

tidak menduga kecrrali bahwa kami telah merugikannya dengan

ihF maka bila datang suratku ini kepadamu, berilah kakek

bersama seomng saudara laki-laki sebesar setengah, bersama dua

saudara laki-laki sebesar sepertiga, dan bila mereka lebih banyak

dari ihr, maka janganlah engkau mengurangrnya dari sepertiga'"

Segolongan lainnya mengatakan sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Wahb, dari Yunus bin

Yazid, dari hnu Syihab, Sa'id bin Al Musagryib dan Ubaidullah bin

AMullah bin Utbah bin Mas'ud serta Qabishah bin Dzu'ib

mengabarkan kepadakr.r, bahwa Umar bin Khaththab

memutuskan, bahr,va kakek membagi beberapa saudara seayah

dan seibu dan beberapa saudara seibu selama pembagian itu baik

baginya dari sepertiga harta.

Bila beberapa saudara itu banyak maka kakek diberi

sepertiga, sedangkan sisanya maka untuk saudara laki-laki seperti
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bagian dua perempuan. Dan bila anak-anak bapak dan ibu lebih

utama terhadap itu daripada anak-anak bapak baik laki-laki

maupun perempuan, hanya saja anak-anak membagi kakek dan

antara bapak dan ibu sehingga dikembalikan kepadan5n, dan

anak-anak bapak tidak mendapatkan apa pun bersama anak-anak

bapak dan ibu kecuali anak-anak bapak mengembalikan kepada

anak-anak perempuan bapak dan ibu. lalu bila ada sisa setelah

bagian-bagian tertenfu anak-anak perempuan bapak dan ibu, maka

unfuk beberapa saudara dari bapak, unfuk laki-laki seperti bagian

dua perempuan.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufr7an Ats-Tsauri, dari Al

A'masy, dari hrahim, dia berkata, "7aid bin Tsabit menyertakan

kakek bersama beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara

perempuan hingga sepertiga. [-alu bila mencapai sepertiga maka

dia memberi sepertiga, sementara unfuk beberapa saudara laki-laki

dan perempuan adalah sisanya. Dan membagi saudara laki-lald

seayah, kemudian dikembalikan kepada saudaranya, dan dengan

beberapa saudara laki-laki dari ayah atau saudara perempuan dari

ayah membagi beberapa saudara laki-laki dan perempuan dari ibu

dan ayah. Dan tidak memberi warisan sedikit pun kepada mereka.

Bila saudara laki-laki seayah dan seibu memberinya setengah, dan

bila beberapa saudara perempuan dan kakek memberinya bersama

beberapa saudara perempuan sepertiga. Dan bagi mereka dua

pertiga. Dan bila itu dua saudara perempuan maka memberi

mereka setengah dan baginya setengah, dan tidak memberi sedikit

pun kepada saudara laki-laki seibu bersama kakek."

Pendapat ini diriwayatkan, sebagaimana yang kalian

dengar, dari Umar dan Zaid. Dengan ini juga pendapatrya Al

Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ubaidullah bin Al Husain, Abu
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Tsaur, Abu Yumf, Muhammad bin Al Hasan, Al Hasan Al [l'lu'i,
AsySyafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Abu Ubaid. Kemudian

Muharnmad bin Al Hasan kembali kepada tavnqquf **am global,

dan Al [-u'lu'i kembali kepada pendapat png kami sebutkan dari

Ali.

Diriuaptkan juga kepada kami dari 7aid, bahua dia

kembali dari ini kepada mengurangi kakek dari ifu- Sebagaimana

yang diriunptkan kepada kami dari jalur Agryub bin Sulaiman:

Abdul Warits -lnifu hnu Sa'id At-Tanuri- mengabarkan kepada

kami, dari Istqa bin Suwaid: Bahura dia mendengar AMullah bin

Bumidah, bahwa dia mendengar Abu lpdh, bahwa dia mendengar

Zaid bin Tsabit mengatakan, "Aku masuk ke tempat Umar di

malam dia meninggal, lalu aku katakan kepadanya, 'Sesungguhnya

aku memandang unfuk mengurangi kakek'." [-alu disebutkan

kelanjutan khabamln.

Adapun Utsman, Abu Musa Al Asr/'ari, dan Ibnu Mas'ud,

maka tidak ada riunyat dari mereka kecuali kakek membagi

beberapa saudara hingga sepertiga saia, dan udak dikurangi dari

sepertiga, dan tidak ada tambahan-tambahan ini dari mereka-

Segolongan lainn5n berkata, 'saudara laki-laki tdak

mer,rarisi sdikit pun bersama kakek, frdak pula saudam kandung,

fidak pula saudara seayah, dan tidak pula saudara seibu. BaEan

warisan kakek seperti baEan unrisan a1nh, sama persis, bila Udak

ada alph lrang mararisi."

Sebagaimana png diriwayatkan kepada kami dari jalur

Hammad bin Salamah: Hisyam bin Urunh mengabarkan kepada

kami, dari a1phn5p, dari Marqnn bin Al Hakam, dia berkata:

Utsman bin Affan berkata kepadaku, 'Sesungguhnya Umar

berkata kepadalsq 'sesungguhqn aku telah memandang suafu
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pandangan mengenai kakek. Maka bila kalian memandang untuk

mengikuti maka silakan ikut.' Aku berkata kepadan5a, 'Jika kami

mengilnrti pendapatmu, maka sesungguhnya ifu lurus, dan bila

kami mengikut pandangan q/aikh sebelummu, maka ifu sebaik-

baik pernilik pandangan'." Dia berkata, "Dan Abu Bakar

menjadikannya sebagai bapak. "

Dari jalur Al Bukhari: Abu Ma'mar mengabar{<an kepada

kami, Abdul Warits -yaitu Ibnu Sa'id AtrTanuri- mengabarkan

kepada kami, Aysn b -!/aitu As-Sikhtirni- mengabarkan kepada

kami, dari lkrimah, dari lbnu Abbas, dia berkata: Adapun yang

dikatakan oleh Rasulullah #f,

'J"it {\i e>6 uil?ft-J| i*';
? iJt ")'t faltfy-,)i L,S;,i)?

"*andainSn aku dibolehkan kekasih dari umat

ini, nisaSn aku akan menjadikan dia (Abu Bakar) sebagai ke,l<asih.

Akan tebpi kasih satnng Islam lebih ubma -atau beliau

mengatakan: lebih baik-\."

Maka sesungguhnya dia (Abu Bakar) memposisikannya

sebagai bapak. Atau dia mengatakan, "Memufuskannlra sebagai

bapak." Yaitu kakek, dalam hal warisan.

Dari jalur Muhammad bin AMussalam Al l(huq,rani:

Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada karni,

AMurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, fut/an Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy$nibani,
dari Kurdus, dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Abu Bakar Ash-

Shiddiq menjadikan kakek sebagai bapak.
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Dari ialur Abu Daud Ath-Thayalisi: Syu'bah mengabarkan

k€eada kami, dari Khalid Al Ha&&a', dari Abu Nadhrah, dari

Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadikan

kakek sebagai bapak.

Dari ialur AMurrazzaq: hnu Jumii mengabarkan kepada

kami, dia berkata: Alan mendengar Abu Mulaikah menceritakan,

bahwa hnu Az-Zr$air mengirim surat kepala nenluduk lrak,

bahura oremg yang disaMakan oleh Nabi ,$, '\J? h;:i d?'i
'.))? 

f tJb:iJi*t,!t o3afu j,1 ,1; "seandainya aku

diblehkan manjadikan kekasih hingga aku berjumpa Nlah selain

Alhh, nisca3a aku jadikan Abu fukar sebagai kekasih", orang ini

menjadikan bagian kakek sebagai bapak.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Mu'awiyah Adh-Dharir

mmgabarkan kepada kami, dari Abu Mu'awiyah Adh-Dharir

merrgabarkan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari

Sa'id bin Abu Burdah, dari alnhnyn 5nitu Abu Burdah bin Abu

Musa Al Asy'ari, bahwa Umar bin Khaththab mengirim surat

kepada Abu Musa AI Asy'ari, 'Jadikanlah kakek sebagai bapak.

Karena Abu Bakar menjadi kakek sebagai bapak."

Dari jalur Sa'id bin Manshur' Khalid bin Abdullah

mengabarkan kepada kami, dari l-aits bin Abu Sulaim, dari Atha',
bahwa Abu Bakar, LJmar, Utsman dan hnu Abbas menjadikan

kakek sebagai bapak.

Ibnu Abbas berkata, "Anak laki-laki dari anak laki-lakiku

meunrisiku tanpa saudara laki{akiku, dan aku udak mewarisi anak

laki-laki dari anak laki{akiku tanpa saudara laki-lakinya."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufuan -yaihr hnu Uyainah-

mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari
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hnu Abbas, dia berkata, "Kakek adalah bapak." Dan

membacakan ayat,

Z;:;: a;;Li ilyt c xr.L IEV
" Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu lbnhim,

khaq dan Ya'qub." (Qs. Yuusuf [12]: 38)

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Isma'il bin Abu Uwais

mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Znad

menceritakan kepadaku, dari ayahnya, Kharijah bin Zaid bin Tsabit

mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ketika Umar bin

Khaththab meminta pendapat tentang pembagian warisan antara

kakek dan beberapa saudara laki-laki, saat itu Umar memandang

bahwa kakek lebih utama terhadap warisan anak lakilaki dari anak

laki-lakinya daripada beberapa saudara laki-lakinya, lalu dia

menyebutkan sisa khabar ini.

Dari jalur Ayyub bin Sulaiman: Abdul Warits -yaitu hnu
Sa'id At-Tanuri- mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin

Suwaid, bahwa dia mendengar Abdullah bin Burdah, bahwa dia

mendengar Abu lyadh, bahwa dia mendengar Zaid bin Tsabit

mengatakan, bahwa dia masuk ke tempat Umar bin Khaththab

pada malam dia meninggal, lalu Taid berkata kepadanya,

"sesungguhnya aku memandang untuk mengurangi bagian

kakek." Maka Umar berkata kepadanya, "Seandainya aku

dibolehkan mengurangi (hak) seseorang untuk orang lain, niscaya

aku kurangi (hak) beberapa saudara laki-laki untuk kakek.

Bukankah anak-anak Abdullah bin Umar merr,rarisilar tanpa

beberapa saudara laki-lakiku. [-alu mengapa aku tidak mer,varisi

mereka tanpa beberapa saudara laki-lakiku. Seandainya besok aku
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masih ada, niscaya aku katakan ini." [-alu dia meninggal malam

itu. Jadi ini akhir pendapat Umar &, dan sanadnya sangat shahih.

Dari jalur Hammad bin Salamah: laits bin Abu Sulaim

mengabarkan kepada kami, dari Thawus, bahwa Utsman bin Affan

dan hnu Mas'ud mengatakan, "Kakek posisinya seperti bapak."

Dari jalw AMurrazzaq, dia berkata: hnu Juraij berkata:

Atha' mengabarkan kepada kami, bahwa Ali bin Abu Thalib

menjadikan kakek sebagai bapak.

AMurrazzaq berkata: Alnr mendengar hnu Juraij berkata,

"Aku mendengar hnu Abi Mulaikah menceritakan, bahwa hnu

Az-Zuban menjadikan kakek sebagai bapak."

Dari jalur Sa'id bin Manshurr Hammad bin Zaid

mengabarkan kepada kami, dari Katsir bin Syinzhir, dia berkata:

Aku mendengar Al Hasan berkata, "Seandainya aku memegang

unsan manusia, niscaya aku posisikan kakek sebagai bapak."

Dari jalw AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa

dia menrberi fatwa, bahwa kakek adalah bapak.

Mereka ifu dari kalangan para shahabat iS,, yaifu: Abu

Bakar, Umar, Utsman, Ali, hnu Mas'ud, Abu Musa Al Asy'ari,

hnu Abbas dan hnu Az-Zubat.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Aisyah Ummul

Mukminin, Abu Darda', Ubai bin Ka'b, Mu'adz bin Jabal, dan Abu

Huraimh. Dan dari kalangan tabi'in: Thawus, Atha', Ubaidullah

bin Utbah bin Mas'ud, Al Hasan, Jabir bin Zaid, Qatadah, Utsman

Al Batti, Syuraih, Asy-Sya'bi, dan lain-lain.
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Dari generasi setelah mereka: Abu Hanifah, Nu'aim bin 

I

Hammad, Al Muzani, Abu Tsaur, Ishaq bin Rahuraih, Daud bin Ali, 
I

semua ulama fikih Azh-Zhahiri, dan lain-lain 
]

Diriwayatkan juga dari Abu Bakar AstrShiddiq oleh Umar,

Utsman, hnu Abbas, Ibnu Az-7stbir, Abu Musa Al Aslr'ari, Abu

Sa'id Al Khudri dan lain{ain. Dan adalah valid sanad-sanad yang

kami sebutkan, tanpa ada keraguan-

Diriwayatkan juga dari Umar oleh Abu e.trdah bin Abu

Musa, bahwa dia mengirim surat tentang itu kepada aphn5ra. Dan

itu adalah sanad yang valid.

Diriwayatkan juga darinp oleh Taid bin Tsabit.

Diriwayatkan juga dari hnu Abbas oleh llrimah, Atha', Thawus,

Sa'id bin Jubair dan lain{ain. Diriwartkan iuga dari lbnu Az-

Zubair oleh Ibnu Abi Mulaikah. Semua ifu dengan sanad-sanad

yang paling shahih.

Diriwayatkan juga dari Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud

dengan sanad-sanad yang lebih bagus dari semua yang

diriwayatkan dari mereka, dan dariZaid dari apa 3nng diambil oleh

mereka yang menyelisihi. [-alu ada dua masalah 1nng di dalam

mereka mempunyai beragam pendapat yang perlu dikemukakan di

sini.
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1731. Masalah: Al l{harqa ', yaitu ibu, saudara

perempuan dan kakek.

Diriwayatkan kepada kami dari N Bazzar: Abu Az-Znba'

Rauh bin AI Faraj Al Mishri -NBazzar berkata, "Di Mesir, tidak

ada orang yang lebih biqah dan lebih jujur daripada dia"-
mengabarkan kepada kami suatu hadits, Amr bin Khalid

mengabarkan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada

kami, Abbad bin Musa mengabarkan kepada kami, dari Asy-

Sya'bi, dia berkata: Al Hajjaj mengirim utusan kepadaku (untuk

memanggilku), lalu dia berkata, "Apa yang engkau katakan

mengenai kakek, ibu dan saudara perempuan?" Aku menjawab,
"Lima oremg sahabat Rasulullah $ berbeda pendapat mengenai

ifu, laitu Ibnu Mas'ud, Ali, Utsman, Zaid dan Ibnu Abbas." Al
Hajjaj bertianya, "Apa yang dikatakan oleh hnu Abbas

mengenainya, dia sungguh seorang yang mendalam ilmun5la?"

Aku menjawab, "Dia menetapkan kakek sebagai bapak, tidak

memberikan sedikit pun kepada saudara perempuan, dan memberi

sepertiga kepada ibu." Dia berkata, "Lalu apa yang dikatakan hnu
Mas'ud mengenainya?" Aku menjawab, "Dia menjadikannya enarn

baEan. Menrberi tiga kepada saudara perempuan, memberi dua

kepada kakek, dan memberi sepertiga kepada ibu." Dia berkata

lagi, '[-alu apa ]Eng dikatakan oleh Amirul Mukminin -maksudnya
Utsman-?' Aku menjawab, "Dia menjadikannya tiga bagian." Dia

b€rkata, "Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Turab (yaituAli)?" Aku
berkata, "Dia menjadikannya enarn. Dia memberi tiga kepada

saudara perempuan, memberi dua kepada ibu, dan memberi kakek

safu bagian." Dia berkata lagi, "I alq apa yang dikatakan Zaid

mengenainya?" Ahr berkata, "Dia menjadikannya sembilan. Dia

memberi tiga kepada ibu, memberi empat kepada kakek, dan
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memberi dua kepada saudara perempuan-' Al Haiiai b€rka@

"Perintahkan qadhi agar memberlahrkannya sebagaimana yang

diberlakukan oleh Amirul Mukminin -maksudnya Utsrnan-."

Dari jalur Waki': Sufun Ats-Tsar:ri mengabarkan kepada

kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari lbrahim An-Nal$a'i, dari

Umar bin l(haththab, mengenai saudara perempuem, itnr, dan

kakek, dia berkata, "(Jnfuk saudara perempuan setengah unhrk ibu

seperenam dan sisanya unfuk kakek-" lni sesr.rai dengan pendapat

Ibnu Mas'ud ii&,.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan

kepada kami, dari Ubaidah, dari AqrSya'bi, dia ber&ata, 'Al Hajjaj

mengirim utusan kepadak* (untuk memanggilku), Ialu dia beraata,

'Bagaimana pendapatrnu mengenai bagran warisan !,ang di

dalamnya terdapat ibu, kakek dan saudara perempuan?' Aku

berkata, 'Apa yang dikatakan oleh Amirul Mukrninin?' Dia ptrn

memberitahuku pendapatnln, lalu aku berkata, 'lni kepnrttrsan Abu
Turab -yaitu Ali bin Abi Thalib-, dan ada tujuh orang dari

kalangan sahabat Rasulullah * 1n"S telah mengatakan tentang ini.

Umar dan hnu Mas'ud mengatakan, 'Unfuk saudara perernpuan

setengah, unhrk ibu seperenam dan unfuk kakek sepertiga.' Ali
berkata, 'Unfuk ibu sepertiga, unfuk saudara perempuem setengah

dan untuk kakek seperenarn.' Utsman bin Affan berkata, 'Unhrk

ibu sepertiga, unfuk saudam perempuan sepertiga, dan r:nttrk

kakek sepertiga.' [-alu Al Hajjaj berkata" 'lni bukan apa-apa.' Zaid

berkata, 'Untuk ibu tiga, unfuk kakek empat, dan unfuk saudara

perempuan dua bagian.' hnu Abbas dan lbnu FzZf,ibair berkata,

'Unfuk ibu sepertiga, unfuk kakek sisanSn, dan saudara

perempuarr tidak mendapatkan bagian' - "
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1732- Masalah: Al Akdaiyah, yaitu ibu, kakek, saudara

perempuan dan suami.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur:

Huq/aim mengabarkan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan

kepada kami, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata: Ali berkata,

'Unfuk suami tiga bagian, untuk ibu dua bagian, untuk kakek satu

bagian, dan untuk saudara perempuan tiga bagian." hnu Mas'ud

b€rkata, "Unhrk suami tiga bagian, unfuk ibu satu bagian, unfuk

kakek sahr bagian, untuk saudara perempuan tiga bagian -" T:iid

bin Tsabit berkata, "Untuk istri tiga bagian, untuk ibu dua bagian,

unfuk kakek safu bagian, untuk saudara perempuan tiga bagian.

Semua bagan dikalikan tiga sehingga menjadi dua puluh tujuh

bagian. Unfuk suami sembilan bagian dari ih.r, unfuk ibu enam,

sisanya dua belas bagian. Untuk kakek delapan dari itu, unh.rk

saudara perempuan empat." hnu Abbas berkata, "Untuk suami

setengah, unfuk ibu sepertiga, untuk kakek sisanya dan saudara

perempuan tidak mendapat bagian."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sufuan bin Uyainah,

dia berkata: Mereka menceritakan kepadaku dari Isma'il bin Abu

Khalid, dari AsySya'bi, dia berkata, "Periwayat Zaid bin Tabit

-yaitu Qabishah bin Dzu'aib- menceritakan kepadaku, bahwa

dalam masalah al akdari5nh, dia -yaihr Zaid bin Tsabit- tidak

mengatakan apa pun."

Dari jalur Ghundar: Syr'bah mengabarkan kepada kami,

aku mendengar Abu Ishaq As-Sabi'i berkata: Kami menemui

Ubaidah As-Salmani (untuk menanyakan tentang bagian) suami,

ibu, kakek dan saudara perempuan. Dia pun menjawab, "(Jntuk

suami setengah, unhrk saudara perempuan seperenam, unhrk ibu

seperenam dan untuk kakek seperenam."
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1733. Masalah: DiriwaSntkan kepada kami dad iahr
AMurrazzaq, dari Sufuah Ats-Tsuari, dari Al A'masy, dari lbrahim,

dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud bahwa dia mengatakan tentang

bagian kakek, anak perempuan dan saudara per€rnpuan, "Bagian

itu dijadikan empat bagian, yaihr untr:k anak perernpuan dua

bagian, unhrk kakek satu bagian, dan unfuk saudara perernpuan

satu bagian. Bila ifu dua saudara perempuan maka menjadi

delapan, yaitu untuk anak perempuan empat, unfuk kakek dua

bagian, dan unfuk saudara perempuan dua bagian- Bila mereka

tiga saudara perempuan maka menjadi sepuluh bagran, rcifu unfuk
saudara perempuan lima bagian, unfuk kakek dua bagian, dan

untuk beberapa saudara perempuan tiga bagian lnng dibagi

diantara mereka."

L734. Masalah: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al
Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami,

dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Ary-SSn'bi, dia berkata, 'Ali bin

Abu Thalib memposisikan anak-anak saudara lah-lald brsama
kakek pada posisi mereka -yaifu pada posisi

mereka-. Dan aku tdak menemukan seotang pun yang

mengatakan selain ini. "

Kami kemukakan masalah-masalah ini unfuk memkikan
gambamn perbedaan dengan apa yang kami sebutkan sebelum-

nya, dan untuk kami perlihatkan kepada orcmg yang ber- @lid,
bahwa sebagiannya tidak lebih utama dari sebagian lainng;a.
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Atsar-Atsar Mengenai Bagian Kakek

Diriwalntkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syr'aib:

Mu'awiyah bin Shalih, Muhammad bin Isa dan Sulaiman bin Salam

Al Balkhi mengabarkan kepada kami. Muhammad bin Isa -yaitu
hnu Al Qaththa'- berkatat Husyaim mengabarkan kepada kami.

Sementara Mu'awlnh berkatar Abdullah bin Sawwar Al Anbari

mengabar{<an kepada kami. Wuhaib -yaitu hnu Khalid-

mengabar{<an kepada kami. Kemudian Husyaim dan Wuhaib

Sorro€drrn meriwayratkan dari Yunus -yaitu Ibnu Ubaid-, dari Al
Hasan, dari ma'qil bin Yasar, bahwa Rasulullah $ memberikan

seperenam kepada kakek.

Mu'awiyah b€rkata di dalam haditsnya, "Kami tidak tahu

dia bersama siapa." Sulaiman Al Balkhi berkata, "An-Nadhr

-yaifu Ibnu Syrmail- mengabarkan kepada kami, Yunus -yaitu
hnu Abi Ishaq- mengabarkan kepadaku, dari Abu Ishaq As-Sabi'i,

dari Amr bin Maimun, bahwa Umar mengumpulkan para sahabat

Rasulullah untuk membahas tentang bagian kakek, lalu meminta

keterangan dari mereka, "Siapa yang pemah mendengar sesuafu

dari Rasulullah $ mengenai bagian kakek?"

I-alu Ma'qil bin Yasar Al Muzani berkata, "Aku mendengar

Rasulullah # ketika menghadapi pembagian warisan yang di

dalamnp terdapat kakek, beliau memberi sepertiga atau

seper€nam." lalu Umar bertanya kepadanya, "Apa bagian

tertenfunlra?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu disebutkan

khabar ini.

Dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Katsir mengabarkan

kepada kami, Hammam bin Yahya mengabarkan kepada kami,
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d3; Qatadah, dari Al Hasan, dari [mran bin Al Hushain, bahua
seorang lelaki menemui Rasulullah $, lalu berkata, "Sesungguh-

nya anak laki-laki dari anak laki-lakiku meninggal, lalu apa
bagianku dari warisannya?" Beliau bersaMa, uSqxaenarn."

Setelah dia beranjak, beliau memanggilnya, lalu bersaMa,
" Unfukmu juga seperenam lainn5n." lalu setelah dia beranjak,
beliau memanggilnya lagi, lalu bersabda, "%unggwhnSn
seperenam yang kdua ifu sebagai bnbahan."

Masalah mendengamya Al Hasan dari Imran masih diper-
bincangkan. Dan ini keluar dengan sebaik-baiknya pengeluaran

mengenai dua anak perempuan dan kakek, unfuk kedua anak
perempuan dua pertiga sebagian bagian yang telah ditenfukan,
dan untuk kakek bersama anak laki-laki secara urnurn adalah
seperenarn sebagai bagian yang telah ditenfukan. Dan dia befiak
seperenam lainnya karena ta'shib (sebagai ashabal), karena dia
kerabat laki-laki yang paling dekat hubungannya.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufiyan Ats-Tsauri, dari Isa

-yaitu Ibnu Isa Al Hannath-, dari Asyr-Sya'bi, bahura Umar
mencari informasi dari orang-orang (para sahaba$ mengenai

bagian kakek, lalu seorang lelaki berdiri dan berkata, 'Akr melihat
Rasulullah S memberinya sepertiga." Umar bertan5a, "Dia

bersama siapa?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." L-alu oftmg
yang lain berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ memberinp
seperenarn." umar bertanya, "Dia bersama siapa?" Dia menjaurab,

"Aku tidak tahu."

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Ma's5nr mengabarkan

kepada kami, dari Isa Al Hannath, bahwa Umar bin Khaththab
bertanya kepada orang-orang (pam sahabat), "Siapa diantam
kalian yang pemah mendengar Rasulullah # mengatakan sesuafu
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mengenai bagian kakek?" Lalu seorang lelaki berkata kepadanya,

"Beliau memberinya seperenam dari hartanya." Yang lainnya

berkata, "Beliau memberinya sepertiga dari hartanya." Yang

lainnr lagi berkata, "Beliau memberinya setengah hartanya."

Yang lainn5n lagi berkata, "Beliau memberinya seluruh hartanya."

Namun tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui siapa saja

ahli waris Snng bersamanlra.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Ya'qub bin AMunahman

mengabarkan kepada kami, dari AMurrahman bin Harmalah, dari

Sa'id bin AI Musaryib, dia berkata: Rasulullah ,$ bersaMa,

" Omng yang plin7 bemni diantara kalian tenbng bagian

kakek adalah 5nng pling bemni terhadap nereka."

Ini adalah Ya'qub bin AMurrahman bin Muhammad Al

Qari dari Bani Al Haun sekuhr Bani Zuhrah, dia tsiqah anaknya

orang bhah. Sekarang kami tidak mengetahui aMr mengenai

kakek selain ini, dan di dalamnya tidak disebutkan seperenam,

sepertiga, setengah ataupun seluruhnya. Dan dengan ini kami

berpendapat.

Jadi untuk kakek bersama anak laki-laki adalah seperenam,

bersama beberapa anak perempuan sepertiga, bersama seorang

anak perempuan setengah, dan bila si mayat tidak mempunyai

anak laki{aki, udak pula ibu, tidak pula nenek, tidak pula suami

atau isti, dan tidak pula ayah, maka untuknya adalah seluruhnya.

Karena mereka bersilang pendapat sebagaimana yang kami

sebutkan, maka wajiblah melihat hujjah masing-masing pendapat

ihr agar kita mengetahui yang benar lalu mengikutinya dengan

.)6t;'€'J;('^;r # "r" €'J;i
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pe'+clongan dan kekuatan Allah &. t-uL, kami mendapati orang

yang memilih untuk diam mengenai bagian unrisannSn mtrngkin

berhujjah dengan riwayat mursal Sa'id yang kami kemukakan tiga

atau empat alinea sebelum ini, namun ifu mengandtrng hujiah

mengenai ini karena murcal.

Jauh dari kemtrngkinan, Rasul-Np lrang diutus unfuk

menjelaskan tidak menjelaskan apa lnng diperintahkan unhrk

dijelaskan kemudian di dalamnlra mengancam bahwa ih-r adalah

sikap keberanian terhadap neraka. Apa yang tdak d{elaskan

kepada kita maka tidak diwajibkan atas kita, dan setiap yang

diwajibkan atas kita maka telah dijelaskan kepada kita. Dan bila

kita mengatakan apa yang telah dijelaskan kepada kita, maka hta
tdak berdndak berani terhadap neraka, bahkan kita menempuh

jalan menuju surga.

Tidak lepas kemungkinan bahwa kakek mendapat hak

warisan atau tidak mendapat hak warisan. Bila dia tidak mendapat

hak warisan maka yang mencegahn5a adalah baik, dan bila dia

mendapat hak warisan maka pemberian haknya adalah wajib,

tidak boleh dihalangi. Maka keberanian kepada salah satunya

adalah wajib, dan harus memberinya atau mencegahnya.

Mustahil keberanian menetapkan hukumnya dalam warisan

lnng memang wajib, dimana meninggalkannyra merrjadi

kemaksiatan kepada Allah S, kemudian orang yang melakukan

apa lrang diwajibkan Allah & it" malah diancam neraka. Akan

tetapi, ini adalah aib riwa5nt musl. Demi Allah, pasti

Rasulullah $ tdak pemah mengatakan perkataan ini, karena

beliau membaca firman Rabbnya $,
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'-,;Jt qilsirig;'

'r'ai

"Pada hafi ini telah Kusempumakan unfuk kamu

agamanu." (Qs. AI Maa'idah [5]: 3)

Dan firman-Nya,

"Saungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan

Jnng s6af." (Qs. Al Baqarahlz\ 2561

Akan tetapi bila Sa'id menyandarkan ini kepada Nabi $,
maka dia berasumsi. Jadi sebenamya ini mauqufpada Ali, dan dari

Umar, serta shahih dari lbnu Umar sebagaimana yang telah kami

kemukakan sebelumnya. Atau orang yang setelah Sa'id berasumsi

dengan menyandarkan ini kepada Nabi $.
Adapun yang terpelihara dari Sa'id adalah bahwa itu dari

Umar, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, atau

Sa'id mendengarnya dari orang yang berasumsi mengenainya-

Salah sahrnya pasti benar sehingga yang lainnya gugur.

Kemudian kami perhatikan perkataan T.aid dan

AMtrrahman bin Ghanm -yang mencegahnya dari warisan

bersama beberapa saudara laki-laki-, lalu kami dapati hujjah

mereka, bahwa mereka berkata, "Kami dapati warisan beberapa

saudara laki-laki ada nashrrya di dalam Al Qur'an, dan kami tidak

mendapati bagian warisan unfuk kakek di dalam Al Qur'an. Kami

dapati kakek tersambung dengannya karena ayahnya si mayat, dan

karni dapat beberapa saudara laki-laki tersambung dengan

kelahiran ayah si mayat. Jadi mereka lebih dekat daripada kakek.
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Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq,

dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Isa Al Hannath, dari AqlSya'bi bahwa

Umar bertanya kepada 7-aid merrgenai baEan kakek- Idu Zaid

memberikan perumpamaan sebuah pohon yang mengeluar{<an

banyak cabang.

AsySya'bi berkata, "Lalu dia menyebutkan sesuafu yang

aku tidak hafal. [-alu dia menetapkan trntuknya sepertiga-" Sutan

berkata, "Telah sampai kepadaku, bahwa dia berkata, 'Wahai

Amirul Mukminin, sebuah pohon menumbuhkan seperti cabang

cabang yang darinya muncul cabang yang lain. Ada cabang yang

memiliki dua cabang, namun tidak ditetapkan cabang perbma

lebih utama dari cabang kedua. Dan kedua cabang ifu telah keluar

dari cabang pertama.' Kemudian dia bertanya kepada AIi- Irlu dia

memberi perumpamaan, sebuah lembah yang mengalirkan battsnk

aliran air, lalu dia menjadikannya sebagai saudara dan membagi

harta menjadi enam.' [-alu dia memberinya seperenam-"

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Isma'il bin Abu Uu/ais

mengabarkan kepada kami, AMurmhman bin Abu Az-7Jr:rad

menceritakan kepadaku, dari ayahnya, I(harijah bin Zaid bin Tsabit

mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ketika Umar bin

Khaththab meminta pendapat mengenai warisan antara kakek dan

beberapa saudara laki-laki, Zaid berkata, Pendapatkg saat itu,

bahwa beberapa saudara laki-laki lebih berhak terhadap warisan

saudara mereka daripada kakek. Sementara saat ifu Umar

memandang kakek lebih berhak terhadap warisan anak laki-laki

dari anak laki{akinya daripada saudara-saudaranya. t alu alo dan

Umar berdebat hebat, lalu aku memberikan p€rumpamaan

kepadanya mengenai ihr, yaifu aku katakan, 'seandainSa sehmh

pohon mengeluarkan sebuah cabang dari pangkalnya, kemudian
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dari cabang ifu muncul cabang ranting dua, maka cabang ifu

memadukan kedtra ranting ifu tanpa asalnya dan merryrplai

Tidal*ah engkau lihat unhai Amirul Mukminin, bahwa

salah safu dari kedua ranting itu lebih dekat kepada saudaranya

daripada asal?"

Zaid berkata: [-alu aku ulangi kepadanlra, dan aku berikan

perumpamaan-perumpamaan ini, namun dia menolak

kearafi bahwa kakek lebih utama daripada beberapa saudara laki-

lah, dan dia berkata, 'Derni Allah, seandairyn engkau

memufuskannla unfuk sebaEan mereka niscaln aku memufuskan

denganryra unfuk kakek semuanya. Akan tetapi, aku bertrarap

tidak merrgurangr bagan seorang pun, dan alm berharap mereka

semua adalah orang-omng 5nng mempunyai hak-" Sernentara saat

itu AIi bin Abi Thalib dan hnu Abbas mernberikan perumpamaan

kepada Umar, yang maknaryra, seandainya s€hrah srngai

mengalirkan air, lalu ada cabang anak srrngai dariqTa kernudian

bercabang lagi dari anak strngai ifu dua cabang.

Pendapat 5ang mengatakan, 'Bagian unrisan

saudara laki-laki ada nasrlaya di dalam Al Qur'an, sedangkan

bagian warisan kakek tidak ada nashrrya di dalam Al Qur'an,"
pendapat ini bathil. Just'u bagian urarisan kakek ada nasrhln di

dalam Al Qur'an, yaifu berdasarkan firman Allah &,

'i F- A'6 -K b*)i Hi;i-f isr; 7#-

,{rt

L.
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" Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu

oleh syetan sebagaimana dia telah mengeluarkan kelua ibu-

bapalmu dari surga." (Qs. Al A'raaf l7h 27j

Allah & menetapkan bahwa kita adalah anak-anak Adarn

alaihissalam, dan menetapkannya sebagai bapak kita -dan dia

adalah kakek kita yang paling jauh-. Jadi, kakek adalah bapak.

Allah & juga berfirman,

,i3Ait$*i 84*;;li
" Dan untuk dua onng ibu+apak, bagi masing-masingnp

seryrenarn." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

L{*tr#t$*ri*
" Dan dia diwarisi oleh ibu-bapknya (sja), maka ibunya

mendapt sepertiEa." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11)

Status kakek yang menjadi tersambung denganqn (rrnyat)

karena terlahir dari bapaknya si mayat, dan status beberapa

saudam laki-laki yang menjadi tersambung dengan mereka karena

terlahir dari bapaknya si ma1nt, maka mereka lebih dekat

hubungannSa" Namun pembagian warisan bukan dengan alasan

dekat atau jauh.

Contohnya, anak laki-laki dari anak peremptren lebih dekat

ciaripada anak laki-laki paman dari pihak bapak yang bertemu

nasabnya dengan si ma5rat hingga lebih dari dua puluh bapak,

narrlun dia trdak rnervarisi sedikit pun bersarrra anak paman

tersebut" Dan bibi dari pihak bapak ielih dekat daripada anak laki-

laki parnan dari pihak bapak, namun bibi tidak merr,arisi apa pun
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. Maka bagaimana demikian, sedangkan kakek lebih

dekaL karena dia melahirkan bapaknya si mayat sebelum

si ma5at melahirkan saudararsaudaftmya si ma5rat, maka

anak dari anak laklah adalah bagian dari kakek, maka kakek

l€bih dekat kepadanp daripada saudaranya. Maka batallah

pendapat ini secara pasti.

Pandangan, penyenrpaan, persamaan, alasan dan

p€ngqi!,asan ini diiadilon alasan oleh pam ahli qiyas dalam

menetapkan qiSras, maka silakan cermati dan silakan ambil

kesimptrlan. Jauh dari kemungkinan bahwa Zaid, Ali dan hnu
Abbas radhiyallahu anhum mengatakan hal-hal ini.

Apaloh seorang yang berpedoman dengan akal

memandang bahwa dua cabang ranting yang tercabang dari

s€buah cabang dari sebuah pohon, atau dua saluran yang

tercabang dari sebuah anak sungai dari sebuah sungai,

mengharuskan zuahr hukum dalam baglan warisan kakek bersama

saudara laki-lak dengan kesendiriann5n tanpa mereka,

atau dengan kesendirian mereka tanpanSn? Maka bagaimana bila

kifa malajibkan seperenam, atau seperempat, atau sepertiga, atau

an, atau pembagian. Demi Allah, Zaid, Ali dan Ibnu

Abbas tidak mengatakan sesuafu pun dari kekacauan ini.

Dan ini adalah penFkitnl;a 1lang mursal, dan riwaSrat

orlngformg dha ifnya Sufoan, bahun Zaid dan Ali mengatakan

kepada Umar. Demi Allah, sungguh ini adalah lompatan png luas.

Sem€ntara Isa Al Hannath dan AMurrahman bin Abu Az-Zinad,

demi Allah, keduangp adalah dua orang yang riwayatui5a tidak

disukai dan tidak diterima keqrali dengan keadilan. Cukuplah Allah

sebagai penolong lorni, dan Dialah sebaik-baik pelindung.
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Kemudian kami lihat orang Srang mengatakan, "Kakek tidak

mempunyai bagian tertenfu, tapi hanln sekadar apa yang

dipandang oleh Amirul Mukminin berdasarkan banlBk dan

sedikiheya beberapa saudara laki-laki." Maka kami dapati ini sangat

rusak. Karena bila kakek tdak mempunyai bagian tertentu yang

lazim, maka haram pengambilan harta oleh beberapa saudara laki-

laki dan pemberiannya, dan diantara mereka bisa terdapat 5rang

masih kecil, yang gila, yang bujangan dan png sedang tidak ada.

Allah @ berfirman,

" Dan janganlah sebagian kamu memal<an ham sebgian

tnng lain di anbra kamu dangan ialan Jnng bathil." (Qs. Al

Baqarah [2]: 188)

Nabi $ bersabda,

.?t?'{*'Et;:rt rsic 2 L1

"saungguhn5n darah dan hara l<alian hamm abs kalian."

Allah S berfirman,

'-)$ l:$;'a;]$i'' $:$gl {i(;t# )€.}-

6fr 6;ksi+'Se*<r;;'i$ol:-tS:{iti

,M\&F)i1r3c7,
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"hgi lald-hld da hak bgian dari hara pfiigahn ibu-
bapk dan kmbh5m, dan bgi mnib & lnk bqbn (prh) dan
han patinggplan ib*bpk dan knbhia baik dikit abu
banSnk menurut bagian tnng telah ditepkan." (Qs.ArNisaa' [4]:
7)

Karena setiap ahli \raris mempnrnyai bagian tertenfu -baik
sdikit maupun ban!Ek-, maka haram sesuatu darin5ra

dan memberikannya kepada yang lainnlp tanpa berdasal*an nasi
mengenai ihr. Sementara kami Udak menernukan huiiah unfuk
pendapat ini kecuali apa yang telah dikernukakan dan itu kami
batalkan. Hanya Allah & 1n"S kuasa merrberi petun uk-

Kemudian kami lihat pendapat-pendapat lainnya lrang
menehpkan bagran kakek dan bebelapa saudara lakFlah hingga

dua belas, atau hirrgga delapan, atau hingga hriuh, atau hingga
enarn, atau hingga tiga. [-alu kami dapati semuan]ra bnpa dalil,

tidak ada satu pun dari ifu yang diu/aiibkan baik oleh Al Qtr'an,
maupun Sumah yarry shahih dan trdak pula oleh riuqlat yang

dha'if, tidak pula dalil, ijma, mirupun qigas-

Kemudian kami dapati mayoritasrrya 6dak shahih,
yang insyaAlhh S nanti alon kami iefaskan-

Riunpt dari Imran dan Abu Musa rg;, maka itu tidak

dikenal. Maksudnya tentang bagan kakek dan bebelapa saudam

laki-laki hingg. dua belas, lnng rnana dia berhak satu bagian

seperti bagian masing'masing dari mereka.

Riuragnt dari Ali iS, bahwa mereka b€rbad hingga hduh

ormg sehingga dia berhak seperrdelapan, maka di dalam sanad

riurayat ini terdapat Qais bin Ar-Rabi', dia masih dipelhincangkan.
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Riura3nt dari AIi mengenai bagian kakek dan enam saudara

laki-laki sehingga dia berhak seperhrjuh, maka ini adalah shahih

sanadnya hingga Aqr$n'bi. Kemudian bdak shahih mendengar-

ryn Aq1S5a'bi dari Ali, dan dia tidak menyebutkan siapa 5nng
mengabarkan kepadar5n dari Ali.

Riurayrat dari Umar, Ali dan hnu Mas'ud terrtang baEan

kakek dan beberapa saudara lah-lah hingg. lima orang sehingga

kakek mendapat seperenam, maka itu adalah babit dari mereka

dari ialur hrahim, dari Ubaid bin NadNah, dari Umar dan hnu
Mas'ud. Dan dari jalur Amr bin Murrah, dari AMullah bin

Salamah, dari Ali.

Riurayat dari Ali, bahwa untuk kakek sepertiga dalam

keadaan apa pun, maka ifu udak shahih, karena rfun3nt ini

terpuhrs sanadnya, lnitu dari Qatadah. Karena Qatadah belum

lahir kecuali setelah meninggalnp Ali &,.

Riunyat dari Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud tentang

baEan kakek dan beberapa saudara lald-lah hingga tig4 maka ifu

datang dari jalur Yahf bin Sa'id Al Anshari, bahwa Umar,

Utsman dan Zaid mengirim surat ke,pada Mu'awiyah. -Sedangkan
Yahln tdak pemah beriumpa dengan seorang pun dari mereka-.

Dari jalur lbrahim, bahwa Umar.... Ini sanad 3,rang terpufus.

Dari jalur Abu Al Mu'alla Al Aththar, dari Ibrahim, dari

Alqamah dan Ubaid bin Nadhlah, dari Umar dan lbnu Mas'ud.

Dan dari jalur Al Haitsam bin Badr, dari Syu'bah bin At-Tau'am,

dari hnu Mas'ud, Umar dan Ubman-

Dari jalur lsmil, dari Jabir Al Ju'fi, dari As!rS]B'bi, dari

Masruq, dari Umar dan Ibnu Mas'ud. -lsrail dha'if, Jabir gugur,

dan Haitsam bin Badr mathul (fidak diketahui identitasnya).
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Sedangkan Abu Al Mu'alla Al Aththa' adalah YahSn bin Maimun

Mistni tidak ada masalah padanln-. Jadi ini dari jalur yarg jagyid,

dan kesifulah kembalinya hnu Mas'ud dan Umar.

Riwayat dengan rincian panjang dari Umar dan Zaid bin

Tsabit, ifu sama sekali hdak shahih, karena terpufus dari Umar.

SebenamSra itu adalah Sa'id bin Al Musayyib, Qabishah bin

Dzu'aib dan Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, bahwa Umar....

Dan tidak shahih mendengamya Ubaidullah dan juga Qabishah

dari Umar, dan tidak pula Sa'id dari Umar, kecrrali berita kematian

An-Nu'man bin Muqrin di atas mimbar. Ketika Umar rg
meninggal, saat ifu Sa'id ben:sia 8 tahun.

Dari jalur Zaid bin lbrahim, bahua Zaid -sedangkan Ibrahim

tidak pemah berlumpa dengan Zaid bin Tsabit-, dan tidak pula

mengabarkan dari siapa dia mendengamya, atau AMurrahman bin

Abu Az-Zinad, dari ayahnya, dari I$ariiah bin Zaid, dari ayahnya

yaitu Zaid -sedangkan AHurmhman sangat dha if dan riwayatnya

ditinggalkan-, dan tidak ada jalan unhrk ada dari Zaid tanpa kedua

jalan ini kecuali ada yang digugurkan dari keduanp -bila itu ada-.

Dan tdak ada yang shahih dari 7:rid, mengenai ini, kecuali

pendapatrya mengenai ibu, kakek dan saudara perempuan.

Karena itu dari As5rSya'bi darinya, Sedangkan Aqr$n'bi pemah

berjumpa dengannya.

Telah diriwayatkan kepada kami dari AqlSgra'bi, dari

Qabishah bin Dzu'aib, bahwa Zaid tdak pernah mengatakan apa

pun mengenai bagian al akdar$ph.

DiriunSntkan kepada kami dari jalur AMunazzaq, dari

Sut an Ats-Tsauri, Ma'mar dan Hi$Em bin Husam. Sufun dan

Ma'mar mengatakan, keduanla dari Alryub As-Sikht!/ani, dari

Muhammad bin Sirin. Dan Hiq,ram dari Muhammad
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bin Sirin- Kemudian mereka sernua sarna. ibnu Sirin berkata, 'Aku
bnydlon kepada Ubaktah As-Sahnani mengenai bagian warisan

1nng di dalamnya teridapat kakek. Maka Ubaidah pun berkata,

'Sungguh aku hafal dari Lrmar bin lGaththab, bahwa di dalamnya

terdapat serah.rs kasus 1lang ffia'-" Ibnu Sirin berkata, "I ^lu
aku katakan keeada [Jbaidah, 'Dari Umar?' Dia menjawab, 'Dari
(Jrnar'."

Ali berkata: Tidak ada FIan untuk adanyu sanad 5nng lebih

shahih daripada ini. Dan Srang m€ngherankan dari orang yang

dihadapkan kepadangra dan mengingkarinlra serta mengatakan,

mustahil dia memutr.rskan dalarn hal ini sebanyak serafus kasus.

Padahal Allah & tidat< merfadikan ini mustahil, karena bisa saja

dia kernbali dari safu pendapat ke pendapat lain, kemudian

kembali kepada pertama, kemudian kembali kepada

keduA hingga berkali-kali-

Jadi semua ifu adalah l@sus-losus png berrnacam-macarn.

Dan bila itu hanyra drn pendapaf kemudian &*hahih)<an yarl,g

badTil bgi mustahil, ]rang tdak logis untuk mauajibkan bagran

lokek derrgan beberapa saudara hki-laki hingga enarn atau tiga

karena alasan dua cabang yrang bercabang dari safu cabang dari

sebuah pohon, atau kanena dua arnk strngai dari safu saluran dari

sehnh smgai.

Silalon kalian heran terhadap musibah-musibah ini. Ini
adalah pem3ntaarrpem5ntaan atas nama para sahabat 4
mengenai ini- Dan sihkan kalian heran karena pengingkaran

kebenaran dan pernbenaran kebathilan yang tidak ada kesamaran.

Abu Muhammad berkata: Bila mengatakan bahun
perkataan Zaid ifu dinuhl dengan nuhlan mubwatir, maka mereka

telah berbohong- Karerra maq/hum5,a pendapat ifu karena
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kebetulan sesuai dengan apa lpng dikatakan oleh Malik, Sufuan,

Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhamad bin Al Hasan dan AqlSyafi'i,
sehingga masyrtnr dikalangan oftuig-oremg yang ber-taqlid kepada

mereka, lalu tersiar dari orangforcmg yang ber-bqlid kepada

mereka- Sedangkan asalnya lemah, keluarannya gugur, dan

sumbemlra trdak shahih.

Sementara orang-oftrng lrang mengambil pendapat ini biasa

berpendapat dengan yang murcal. Dan jelas tentang AsySyaf i,

karena mayoritas sahabatnSn mengakui bahwa dia membedakan

asalnya dalam masalah fanidh (ilmu tentang pembagian warisan),

lalu dia mengi}uti apa diriunyatkan dari Zaid, dan pendapat-

pendapatryn menunjukkan bahun dia tidak banyak tahu tentang

fanidh. Jika Udak demikian, maka silakan datangkan (dalil) kepada

kami dari salah seorcmg tabi'in lnng mengatakan ini sebagaimana

1nng kami temukan dari mereka.

Abu Muhammad berkata: Setngian mereka mengaburkan

dengan mengatakan, bahura telah diriura5atkan dari Rasulullah #i,
bahwa beliau bersaMa, bahwa 3nng paling ahli tentang famidh di

kalangan umatnyra adalah Zaid bin Tsabit.

Maka kami katakan, riuraSrat ini tdak shahih, baik karena

rir,napt iru musl atauptrn b€rasal dari apa yang diriwaptkan
kepada kami oleh Ahmad bin Umar bin Anas Al Udari, dia

berkata: Ali bin Makki bin Aisun Al Muradi dan Abu Al Wafa'
AMussalam bin Muhammad bin Ali Aqrsyairazi memberitahukan

kepada kami. Mal&i : Ahmad bin Abu Imran Al
Harawi mengabarkan ke@a kami, Abu hamid Ahmad bin Ali bin

Hasnaunih Al Muqri mengabarkan kepada kami, di Naisabur, Abu
Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidd mengabarkan kepada kami,

Sut an bin Wah' mengabarkan kepada kami, Humaid bin

L-.
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Abdurrahman merrgabarkan kepada kami, dari Daud bin
AMurrahman Al Aththar, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Anas,
dari Rasulullah #f.

lalu dia merryebutkannya, ]rang di dalamnln disebutkan,

U ";t fi;it ,?6 U !oz o !! .1*+j f+b jt)
o/'

. t-r)
,'

'Dan jang phg mangati fanidh dianbra mereka adatah
hid bin Tsabit dan Snng phg ahli qira'ah diantan mereka
adahh Ubi bh Ka'b."

Sementam Abu Al Wafa' berkata: AMullah bin
Muhammad bin Ahmad bin Ja'far As-Saqathi mengabarkan
kepada kami, Isma'il bin Muhammad bin Isma'il Ash-Shaffar
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Ghalib
mengabarkan kepada lGrni, Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari
mengabarkan kepada lorni, Bislr bin Al Mufadhdhal mengabarkan
kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari
Anas, dari Nabi d*.

I-alu dia menyebutkannlra, dan di dalamnp disebutkan,

$oz o lt .11, 6.1. tt-.11,.+j @Sr) dt t'3jrs
'Dan 5ang pathg ahli qin'al, dianbm mereka adalah Wai.

Dan Sang plns ahli famidh dianbn mqel<a adalah hid."
Isma'il bin Muhammad Ash-Shaffar berkata: Al Hasan bin

Al Fadhl bin As-Samh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin
Abu Ghalib mengabarkan kepada kami, Huqnim mengabarkan
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o[_t ,3J-j ttb]l Ltt ,A)i ai:;i o{:

kepada kami, dari Al Kaubar, dari Naft', dari hnu Umar,
Nabi $.

Irlu dia menyebtrdrannlp" dan di dalamn5n disebutkan,

* ''i Gasl-c
'Dan trug phq ahli memhca Al Qur'an

adahh Ubai, 5ang pling ahli {anidh adalah hid, dan 5nng paling

ahli dahm mqnbqi keptfimn dabh Ali."

Abu Muhammad berkata: Sernua sanad-sanad im muzhlim-

IGrena Ahmad bin Abu lrnran dan Abu Hamid bin Hasnawaih

majhullfidak diketahui perihalntd, Isma'il Ash-Shaffar juga seperti

keduarSp, dan Ahmad bin Muharnmad bin Ghalib -iika dia

budaknya Khalil rnaka db lnfrk lagi tertuduh, dan bila bukan dia

maka da nnjhul (tdak dik€tahui perihalnyaF. Sementara Al
Hasan bin Al Fadhl, Muhammad bin Ghalib dan Al Kautsar,

sernuanla nnjhul (fidak diketahui perihalnya).

Seandairya iru shahih, maka tidak ada huijah bagi mereka,

karena status '&-b?( "3nng plns ahti fanidh dianbm mqel<a"

ma,rnjibkan unfuk diilant pendapatrln, sebagaimana tdak
dfu/aiiblon bagi mereka apa yang di dalam khabar ini, bahura Ubai

bin Ka'b adalah yang paling ahli qira'ah diantam mereka, dan Ali
adalah Fng paling ahli dalam mernberi , sehingga hal ini

tidak mamjibkan mereka untuk mernbahsi hanya dengan qira'ah
Ubai tanpa qira'ahqim'ah lainnya, dan tidak mernbatasi hanf
dengan keputusan AIi tanpa keputtrsan 3png lainnya. Dan mereka
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mengakui, bahwa para sahabat menyelisihi Zaid dalam masalah

ini.

Kemudian para ulama madzhab Maliki telah menyelisihinSra

dalam baEan warisan nenek, sebagaimana Snng kami sebutkan di

dalam riwayat mereka dari Zaid dengan seperti yang mereka

kaitkan dengannya, bahwa dia memberi r,rnrisan kepada tiga

nenek, sedangkan mereka tdak memberikan urarisan kecr.rali

kepada dua nenek. Jadi terkadang 7.aid menjadi hujjah, dan

terkadang tidak menjadi hujjah. Ini main-main dalam perkara

agama.

[-ain dari ihr bahwa di dalam riwayat-riwayat png lemah ifu

lnng mereka berpedoman dengannya, teridapat keterangan Snng
jelas, bahwa Taidmengatakan ifu hanya berdasarkan pendapahoya,

bukan dari sunnah png diketahuinya. Seandainya ini shahih

darinya, tentulah pendapatnya Udak dianggap lebih utama

daripada pendapat lainnya. Namun mereka Udak mampu

mengingkari ini. Maka bagaimana bisa, sedangkan telah datang

perbedaan dari Zaid sebagaimana gtang kami kernulokan png
berupa pendapat yang berteda-beda. Cukuplah dari sernua ini

bahwa itu adalah bathil, dan bahwa pendapat mereka 5ang mereka

mengilnrti 7.aid di dalamnya adalah fidak shahih darinya.

Abu Muhammad berkata: Kami memohon perlindungan

kepada Allah untuk Zaid dan Umar dari mengatakan pendapat itu

yang kami tidak mengetahui ada pendapat yang lebih lernah

darinya. Karena di dalamnya disebutkan, bahwa seorang wanita

meninggal dengan meninggalkan suami, ibu, saudara perempuan

kandung dan kakek, maka unhrk suami tiga bagian dari enam,

unfuk ibu dua bagian dari enam, unfuk kakek safu bagian unfuk

enarn. Kemudian ditambahkan unfuk saudara perempuan dengan
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tiga dari enarn, sehingga menjadi sembilan. Sehingga kakek
mengambil seperenam yang diwajibkan unfuknya, kemudian
digabungkan kepada setengah yang diwajibkan unfuk saudara

perempuan lalu keduanya digabungkan, kemudian kakek

mengambil dua pertiga dari hasil penggabungan ini, sementara

saudara perempuan mengambil sepertiga dari hasil penggabungan

ini.

Sungguh mengherankan bagian-bagian yang tiga, yang

dengannya ditambahkan untuk saudara perempuan telah

diwajibkan unhrk saudara perempuan, sehingga kakek tidak diberi
darinya. Bagaimana bisa hak saudara perempuan ditarik dan

diberikan kepada yang tidak diwajibkan untuknya, yaitu kakek.

Mungkin karena saudara perempuan ifu masih kecil, atau gila, atau

sedang tidak ada, atau tidak suka. Maka ini adalah kezhaliman dan

memakan harta secara bathil.

Jika yang tiga bagian itu yang dengannya ditambahkan
untuk saudara perempuan tidak diwajibkan unfuknya, maka untuk
apa dia mengambilnya dari tangan suami dan ibu? Mereka juga

mengatakan, "lni bagian saudara perempuan." Ini dusta, maka

tdak di ragukan lagi bahwa mereka mengatakan, "ltu bagiannya

dan ini bukan bagiannya." Ini adalah kezhaliman terhadap suami

dan ibu, serta memakan harta secara bathil.

Kemudian mereka mengatakan tentang saudara perempuan

kandung, saudara lak-laki seayah, dan kakek, bahwa saudara

perempuan kandung mengatakan kepada kakek, "lni saudara laki-

lakiku. Dia harus mendapat bagian harta bersamaku dan
bersamamu. Untuk laki-laki seperti bagian dua perempuan." Lalu
kakek berkata, "Tidak, dia adalah saudara laki-laki si maSat

seayah, dan tidak berbagi denganmu. Karena engkau sebagai
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pemilik bagian tertenfu." lalu saudam perempuan berkata

kepadanSn, "Tidak ada kerugian atasmu, dia saudam kita." [-alu

hana dibagikan sesuai dengan yang menyenangkan kakek, dia

mendapatkan dua kali seperlima, sementara saudara laki-lah

seaynh dua kali seperlima, dan untrfi saudara perempuan kandr-urg

seperlima.

lalu bila kakek telah mengambil dengan merasa

rugi, saudara perempuan ifu berkata kepada saudara laki-lakinya,

"Tetaplah di tempatnu. l-epaskan tanganmu dari harta ifu.

Sesungguhnya aku memberdirikanmu agar aku hilangkan dari

tangan kakek kita apa yang diperolehnSa, karena aku lebih luyak

dengan ini daripadamu." lalu ditariklah dari tangan saudara laki-

laki ifu apa yang telah mereka berikan kepadanya dengan alasan

bahwa bagiannya dari u/arisan seperlima dan setengah dali
seperlima. I-alu saudara perempuan ifu mengambih! , maka dia

pun mendapatkan setengah, sementara kakek dua kali seperlima,

dan saudara perempuan seayah seterrgah dari seperlima.

Bila ihr dua saudara perempuan kandung, seorang saudam

laki-laki seayah, dan seorang kakek, maka kami melalnrkan bqlifu.

Bila kakek telah selesai, maka diambil apa yang di tangan saudara

perempuan seayah semuanlra, lalu diambil oleh kedua saudara

perempuan kandung-

Lihatlah keanehan ini, bila saudara laki-lah sealnh

mempunyai hak fnng wajib, maka tidak boleh mencabutrla

darinya, dan bila dia tidak mempunlni hak, maka apa lpng
membolehkan unhrk mernberdirikan seorang teman agar bisa

memberikan dengan nama apa yang sebenamya Udak boleh

diambilnya, tapi diambil oleh 5ang lainnSn.
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Kemudian mereka mengatakan mengenai dua anak

perempuan, suami, dua saudara perempuan kandung atau seorang

saudara perempuan kandung, atau seorang saudara laki-laki

kandung dan seomng kakek, bahwa r-rnh.rk kedua anak perempuan

dan suami adalah seperempaf unfuk kakek seperenam, dan

ditambahkan unfuknga, sementara tdak ada bagian

r.rnfuk saudara laki-laki tidak pula saudara perempuan, tidak pula

beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan.

Jadi terkadang mereka berhati-hati unfuk kakek dengan

mencabut dari tangan saudam perempuan apa lang mereka

katalon bahwa ifu baEan terterrfu saudara perempuan dan

mengernbalikan sebagian besamya kepada kakek, terkadang

mereka memberikan warisan kepada kakek dan mencegah

beberapa saudara laki-laki secar?r utnurn, dan terkadang berhati-

hati unfuk saudara perempuan sehingga memberdirikan seorang

teman lnng tampak bahun mereka memberikan warisan

kepadanya padahal mereka tidak mernberikan warisan kepadanSn,

tapi menrberikannya kepada saudara perempuan dan

mengesampinglran kakek-

Upayaupaln ini telah Allah €i bersihkan 7-aid dari ini, dan

kami bersaksi dengan kesaksian Allah 'Aza um Jalla, bahwa Zaid

fidak pernah mengatakann5n, Udak pula Umar. Dan demi Allah,

Zaid dan Umar mdhiyallahu anhuma adalah lebih takut kepada

Allah €!, dan lebih mengetahui daripada mengatakan ini.

Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah sebaik-baik

pelindung.

AIi berkata: Karena telah batal semua pendapat ini dengan

pasti tanpa masalah, maka tidak ada yang tersisa kecuali pendapat

orcrng lrang mengatakan, bahwa dia adalah bapak, tidak meunrisi

L-.
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bersamangra orang 5nng tidak meurarisi bersama bapak. Ini adalah

pendapat yarg shahih dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, hnu
Abbas dan hnu Az-Zrbair.

Diriuaptkan juga dari Utsman, Ali dan hnu Mas'ud

dengan sanad-sanad 1nng tidak lebih baik daripada sanad-sanad

yang menyebutkan pendapat-pendapat Sang bermacatn-macarn

png terkait dengan riwalrat dari Umar, [Jtsman, Ali, hnu Mas'ud

danTaid, tdak di

Diantara png mengherankan dari orang 5nng meninggal-

kan riwapt shahih dari segolongan sahabat, dan diriwayatkan dari

mayoritas mereka serta mayoritas tabi'in adalah karena

berpedoman dengan riwalrat 5nng rusak yang'sama sekali tidak

shahih dari seorang sahabat pun, tapi datang dari sebagian mereka

dengan kondisi berbeda dengan apa yang diriwayatkan dari dirinya

juga, dan kenrbali dari safu pendapat ke pendapat lain. Dan yang

mengherankan, bahwa mereka adalah kalangan yang bun-rk dalam

mengikuti jnhw ulama, dan mereka di sini menyelisihi iumhur
sahabat dan tabi'in, dan mereka ihr adalah para penganut qiyas

menurut klaim mereka. Dan mereka sepakat bahwa kakek diberi

basan bsama anak-anak lah-laki dan anak-anak perempuan apa

yang dib€rikan kepada bapak bersama mereka.

Mereka iuga sepakat memberikan warisan kepada kakek

bersama beberapa anak laki-laki, dan bahwa di sana beberapa

saudara laki-laki fidak mannrisi sedikit bersamanya. Mereka juga

sepakat, bahura mereka tidak memberiwarisan sedikit pun kepada

beberapa saudara laki-laki seibu bersama kakek, sebagaimana

mereka juga tidak memberikan bersama bapak. Ini bukan ijma,

karena ada riwayat dari lbnu Abbas yang menyatakan memberi

mereka warisan b€rsama bapak dan bersama kakek.
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Mereka juga sepakat tdak memberikan warisan kepada

beberapa anak laki-laki dari saudara laki-laki brsama kakek,

sebagaimana tidak mernberikan warisan kepada mereka bersama

bapak. Ini juga bukan ijma, karena ada riwayrat dari Ali Snng

menlntakan mernberikan warisan kepada mereka bersama kakek-

Mereka juga sepakat tidak memberikan warisan kepada para

paman (dari pihak bapak) brsama kakek, sebagaimana mereka

tidak mernberikan warisan kepada mereka bersama bapak.

Mereka juga sepakat, bahwa anak laki-laki dari anak laki-

laki, bahwa dia meunrisi bagian warisan anak laki-laki bila anak

lah-laki tidak ada, sementara beberapa saudara laki-laki kakek

tdak mewarisi sedikit pun darinya. Kemudian mereka tdak

atas hal ini sernua pernbagian warisan kakek dari

anak laki-laki dari anak laki{akinSn tanpa beberapa saudara laki-

lakinya, dan tidak juga menqlnskannSra atas bapak bila tidak ada

bapak.

Mereka juga sepakat, bahwa dia adalah bapak dalam

pengharaman apa 5nng dia nikahi, dan dalam pengharaman kaum

kerabat. Jadi tidak ada qlns !rurg mereka iktrti, tidak pula taqlid

lnng mereka ikuti, tidak pula pandangan gnng mereka tetapi dan

tidak pula nashyangmereka ambil.

Abu Muhammad berkata: Yang kami jadikan sandaran

dalam hal ini adalah firman Allah &,

L

AlMuhalla - 1395|



e

'5; X i,( oyt; 8,3 A1 tq 9*5 g). *;;.rj

"iaii*
" Dan unfuk dua onng ibu-bapk, bagi masing'masingnya

seperenan dari hafa tnng jila yanS maninggal ifu
mempunSni anak; jika omng Wlg maninggal tidak mempuryai

anak dan dia diwarisi oleh ibu-baplmg baia), mal<a ibmyn

mendapat sepertiga; iika gnng maninggal ifu mempun5ni bebemp
saudara, maka ibunya mendapat seperenam." (Qs- An-Nisaa' [4]:

11)

Dan firman Allah &,

* &S'6 -K l$)i ;Ll,q{ 1;r; 7#
grl

"Hai anak Adam, janganlah sekali-l<ali l<amu dapt ditipu

oleh syetan sebagaimana dia telah merzgeluarl<an kdua ibu-

bapakmu dari surga." (Qs. Al A'raaf [7]:271

Maka shahih bahwa kakek adalah bapak, dan bahua anak

laki-laki dari anak laki-laki adalah anak laki-laki, maka dia

mendapatkan bagian warisan bapak, karena dia sebagai bapak,

dan unh-rk anak laki{aki dari anak laki-laki adalah bagian warisan

anak lakilaki, karena dia sebagai anak laki-laki. Dan ini culmp.

Sungguh sangat mengherankan dari omng yang samar hal ini

'i;y;i, i,( "$"ifui ,^41(;,xrrr"xtf & 7 
"g
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baginya. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dialah

sebaik-baik pelindung.

Ali berkata: Sebagian mereka mengemukakan ketegasan,

yaifu dengan mengatakan, riwalat yang menyebutkan bahwa Abu
Bakar menetapkan kakek sebagai bapak, menjelaskan bahwa ifu

dalam hal warisan. Dia berkata, "Bila memang demikian, maka

Umar tidak akan menyelisihinya karena dia sangat memuliakan

Abu Bakar."

Mereka menyebutkan apa !/ang dirir,vayatkan kepada kami

dari;alur Syr'bah: Ashim Al Ahwal mengabarkan kepada kami,

dari AsySya'bi, bahwa Abu Bakar mengatakan tentang kalahh,
"Aku memuhrskan mengenain5a. Bila benar maka dari Allah, dan

bila salah maka dariku dan dari syetan, sedangkan Allah tertebas

dari itu. Yaitu apa yang di baurah anak dan bapak." lalu Umar

berkata, "Sungguh aku malu kepada Allah untuk menyelisihi Abu

Bakar."

Abu Muhammad berkata: Semua ini termasuk pernptaan
yang bunrk. Hal pertama dari ifu, bahwa riwayat ini terputus

sanadngra. Yaitu posisi AqrSSn'bi dari Umar. Demi Allah, fidaklah

dia lahir kectrali sepuluh tahun setelah meninggalnya Umar.

Kemudian riwapt ini bathil tanpa ada keraguan, karena

penyelisihan Umar terhadap Abu Bakar lebih masyhur daripada

matahari, dan penghormatannya kepadanya tidak mengharus-

kannSa untuk tidak menyelisihinlp.

Hal pertama dari itu adalah khabar yang kami kemukakan

dengan sanad yang paling shahih dari;alur Utsman bin Affan rg,
bahwa Umar berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku mempuqni
suafu pandangan mengenai kakek." [-alu Utsman berkata, 'Bila

kami mengikuti pandanganmu, maka ihr adalah pandangan yang
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lunrs, dan bila kami mengikuti pandangan syaikh (Abu Bakar)

sebelummu, maka dia pemilik pandangan yang sangat baik."

Utsman berkata, "Abu Bakar menetapkan kakek sebagai bapak."

Selayaknya kalian heran terhadap pengertian ini, terhadap

penyembahan hawa nafsu dan pemyataan dusta. Lihatlah adakah

arti perkataan dari Utsman ini selain bahwa Abu Bakar menjadikan

kakek sebagai bapak dalam hal pembagian warisan?

Shahih riwayat tentang penyelisihan Umar terhadap Abu

Bakar mengenai kalalah itu sendiri, dalam meninggalkan istikhlaf

dan dalam banyak hal lainnya. Kami berlindung kepada Allah dari

penelantaran. Kemudian sandainya ini shahih apa yang dia

katakan, tenfulah Umar tidak akan menyelisfiinya. Karena adalah

shahih dari Umar, pendapat yang menyebutkan bahwa kakek

adalah bapak dalam warisan sebagaimana yang kami kemukakan.

Jadi dia tidak menyelisihi Abu Bakar karena dia

menyepakatinya dalam hal itu, bahkan itu akhir pendapat yang

dikatakannya, dan kepadanya dia kembali sebagaimana yang kami

kemukakan. Maka itu adalah pendapat awal Umar dan pendapat

akhimya dengan sanad-sanad shahih yang tidak ada kerancuan di

dalamnya.

Abu Muhammad berkata: Diantara dalildalil kami juga

dalam masalah ini adalah Allah S[ fidak menyebutkan di dalam Al

Qur'an bagian warisan unfuk beberapa saudara lakilaki, dan tidak

pula bagian warisan beberapa saudara perempuan kecuali di dalam

alat tentang kalalah. Maka berdasarkan nash N Qur'an, saudara

laki-laki tidak mewarisi dan fidak pula saudara perempuan kecuali

dalam pembagian warisan kalalah. Dan wajib unhrk fidak diambil

pembagian warisan kalalah kecuali dari nash alau ijma yang

kembali kepada nash. lalu kami dapati orang yang diwarisi oleh
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beberapa saudara laki-laki atau perempuan atau keduanlra, baik

kandung ataupun seayah ataupun seibu saja, bila si mayat tidak

mempunyai anak laki{aki dan tidak pula anak dari anak laki-laki,

tidak pula anak perempuan, tidak pula bapak, dan tidak pula

kakek dari bapak. Maka ini adalah ijma yang pasti yang disepakati

oleh semua umat, bahwa itu adalah warisan kalalah.

Kami dapati para salaf berbeda pendapat -bila si mayat

mempunyai seseorang diantara yang kami sebutkan-, yang mana

sebagian mereka mengatakan, ihl warisan kalalah. Sebagian

lainnya mengatakan, bukan warisan kalalah. Maka wajib unfuk

kembali kepada ijma yang meyakinkan, dan meninggalkan apa

yang diperselisihkan. Karena tidak ada nash pada mereka gnng

memperselisihkan itu. Maka wajiblah bahwa tidak ada bagian

warisan untuk saudara laki-laki dan tidak pula saudara perempuan

selama si mayat mempunyai seseoftmg dari yang kami sebutkan,

kecuali itu diwajibkan oleh nashlalu nashlarn mengecualikan dari

ini, dan ifu udak ada kecrrali berkenaan dengan saudara laki-laki

kandung atau seayah bersama seorang anak perempuan atau dua

anak perempuan atau lebih. Berkenaan dengan saudara

perempuan bersama seorang anak perempuan atau dua anak

perempuan atau lebih, bila tidak ada ashabah laki-laki.

L735- Masalah: &ang yang meninggal dengan

meninggalkan seorang saudara seayah dan seorang anak laki-laki

dari saudara laki-laki kandung, maka saudara laki-laki seayah lebih

berhak terhadap warisan tanpa ada perbedaan pendapat, karena

dia adalah kerabat laki-laki terdekat. Dan anak laki-laki dari

saudara laki-laki kandung lebih berhak terhadap warisan daripada

L-.
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anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, karena dia adalah
kerabat laki-laki terdekat, tanpa ada pertedaan pendapat.

Bila dia meninggalkan seorang anak laki-laki dari paman
(dari pihak ayah) dan seorang paman (dari pihak ayah), maka
paman lebih utama daripada anak paman. Dan anak laki-laki
paman kandung (saudara kandung alrah) Iebih utama daripada
anak laki-laki paman seaynh. Bila dia meninggalkan dua anak laki-
laki paman (dari pihak ayah), yang mana salah satu pamannya itu
saudara kandung ayah si mayat dan yang lainnp saudara seayah

dari ayah si mayat, hanya saja dia mempakan saudara seibu si

mayat, maka seluruh harta menjadi hak anak paman yang
men-rpakan saudara seibu.

Ini adalah pendapat hnu Mas'ud dan SWraih. Karena
mereka telah sepakat mengenai dua anak laki-laki paman (dari
pihak ayah), yang mana salah safunya anak saudara kandung dari
aSnh si mayat, dan yang lainnln anak saudara dari ayah si mayat
png seayah, bahwa anak saudara kandung ayah si mayat lebih
utama, karena sesamaannla dengan ayah si mayat dalam hal
terlahir dari kakek si mayat, sedangkan anak paman yang lainnya
udak. Dengan nalar dapat diketahui masing-masing dari keduanya
telah sarna dalam hal terlahir dari kakek si mayat, yaifu ayah dari
ayahnya, dan kesendirian salah safunya dengan terlahimya
ayahnya dan ayah si mayat dari kakek si mayat, dan kesendirian

5nng lainnya dengan terlahimya dia dari ibu si mayat. Tidak
dibolehkan bagi seorang pm, bahwa yang terlahir dari ibu lebih
dekat dari yang terlahir dari kakek, jadi dia adalah kerabat laki-laki
terdekat. Bila dia meninggalkan dua anak laki-laki paman (dari
pihak ayah), yang salah safunya suami, maka setengah unfuk
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suami karena ikatan pemikahan, sedangkan sisanya dibagi di

antara dua anak paman secara sama rata.

1736. Masalah: Laki-laki dan perempuan bila

memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak perempuan,

maka mewarisi orang yang dimerd bila dia meninggal,

dan tidak ada yang menghalangrnya dari mer,ruarisinya, atau yang

melebihi dari para pemilik bagian tertentu.

Demikian juga orang llang terlahir dari orang yang

memerdekakannya dari keturunan laki-laki dari anaknya,

berdasarkan saMa Rasulullah $,

" Saungguhrym wala' ifu milik onng gng mernadelal<an.

Jadi beliau $ merryTatakan secartr umurn dan tdak
mengkhususkan. Anak perempuan Hamzah memerdekakan

se-rang budak laki-laki, lalu budak laki-laki itu meninggal dan

meninggalkan seoftng anak perempuan, maka beliau $
memberikan setengah kepada anak perempuannlra, dan setengah

kepada anak perempuan Hamzah. Demikian orang yang

memerdelokan mer,rnrisi budak yang dimerdekakan begitu pula

yang di bar,rnhnya.

L737 - Masalah: Budak wanita yang dimerdekakan

kernudian meninggal, dan dia mernpunyai beberapa anak laki-laki

dan para ashabah yang berupa beberapa saudara laki-laki, atau

beberapa anak laki-laki dari bebempa saudam laki-laki -dan

.:6b11 e,i,l;tCt
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seterusnya ke bawah-, atau beberapa anak laki-laki para paman -
walaupun jauh dan jauh ke bawah-, maka warisannya unfuk
ashababnya. bukan unfuk anaknya, kecuali bila anaknya
merupakan ashabalrnya. seperti anak-anak ummul walad dan
majikannya, atau mereka dari anak-anak pamannya, bukan
seseorzrng dari anak-anak kakeknya, dan bukan dari anak-anak
a5nhnya lebih dekat kepadanya daripada mereka.

Yang lainnya mengatakan, bahwa warisan ifu unfuk
anaknya. Ini poin yang diperselisihkan oleh manusia.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari
Sufi7an Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari hrahim
An-Nakha'i, bahwa Ali bin Abu Thalib dan Az-Zubair bin Al
Awwab mengadukan perselisihan kepada Umar mengenai seorang
maula milik Shafiyyah binti AMul Muththalib. [-alu Umar
memufuskan diyat atas Ali dan warisan unfuk Az-Zubatr.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Mis'ar
bin Kidam, dari Abdullah bin Rabah, dari Abdullah bin Ma'qil, dari
Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Wala 'adalah salah satu cabang

nasab. Orang yang mendapatkan wala' mendapatkan bagian
warisan."

Dari jalur AI Hajjaj bin AI Minhal: Hammad bin Zaid
mengabarkan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan
kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, bahwa dia berkata, "yang
berhak terhadap wala'diantara mereka adalah yang paling berhak
terhadap bagian warisan. "

Ali berkata: Yang berhak terhadap wala' adalah ashabab
nya yang kepada mereka berafiliasinya para maula. Mereka
berkata, "Kami adalah para maula Bani Asad", bila mereka kaum
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Asadiyah, dan tidak berafiliasi kepada Bani Tamim bila anaknya

dari Tamim.

Dengan pendapat Ali inilah kami berpendapat. Dan dengan

pendapat Umar AsySya'bi, Atha', hnu Abi [-aila, Abu Hanifah,

Malik, Asy-Syafi'i serta para sahabat mereka berpendapat.

Dalil kebenaran pendapat kami adalah sabda Rasulullah $,
o ) o o to.. /

."fri rpl J";
*Maula suafu kaum adatah d*i -"r.kr:'
Dan sabda beliau,

. ;t,y t,) t\v,r4 ;lt'u:.f c
"hgian warisan yang tesisa unfuk kerabat laki-lald tang

terdel<at"

Bila seorang u/anita dari Mudhar sedangkan anak-anaknya

dari Yaman, maka para maulatrya dari Mudhar, tanpa diragukan

laE-

Mustahil orang Yaman mewarisi orang Mudhar dengan

ta'shib (sebagai ashabahl, dia diwarisi oleh orang yang dari

mereka. Dan mustahil orang Yaman ber-maula dengan lelaki

Mudhar. Yang mengherankan, bahwa mereka mengatakan, bila

anaknya meninggal, maka warisan mereka kembali kepada

ashabah ibu mereka dari Mudhar, bukan kepada ashabah anak-

anak r,ranita yang dimerdekakan. Adakah terdengar yang lebih

mengherankan dari ini? Bagaimana bisa mereka mer,varisi wala'
dari ibu mereka yang Udak diunrisi asahbah mereka dari mereka.

Sungguh ini kemustahilan yang nyata. Bila orang lain !/ang
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me\ /arisi dari mereka, maka mustahil mereka malarisinya lebih
dulu.

Kami tidak mengetahui mereka mempunyai sesuatu Snng
puas dengannya melebihi dari mereka mengatakan, "sebagaimana
mereka mevuarisi harta ibu mereka, maka demikian juga mereka
meunrisi uah' maulaaya yang seandainya si ibu hidup niscaya
dia meunrisinSra-"

Ali berkata: Ini bathil. orang yang manrarisi harta bukan
yang mar.rarisi wala'. Mereka tidak berbeda pendapat mengenai
maknanya, bahwa bila seorang wanita meninggal dan dia
mempunyai harta dan para maula, serta meninggalkan iuaminya,
saudara perempuannya dan anak-anak parnannya, maka semua
warisannya menjadi hak suaminp dan saudara perempuannya.
Keduaqn tidak memilik hak terhadap para maularrya, dan para
maularrya menjadi hak anak-anak pamannya yang fidak
mengambil sedikit pun dari hartanya.

Begifu juga seorang wanita yang meninggal dengan
meninggalkan suami, dua anak perempuan, ibu dan beberapa
anak laki-laki dari anak laki-laki. Maka semua harta menjadi hak
suami, kedua anak perempuannya dan ibunya. Sedangkan
beberapa anak laki-laki dari anak laki-laki fidak mendapatkan apa
pun, dan bahwa para maularn5a menjadi hak beberapa anak raki-
laki dari anak laki-laki. sedangkan orang-orang yang malarisi
harta ifu udak mewarisi sedikit pun dari para maula ifu. Maka
jelaslah rusaknya hujjah mereka dan batalnya pendapat mereka,
karena tanpa dalil.

Bila mereka berargumen dengan keputusan Umar. Karena
Umar memufuskan dalam masalah ini juga, bahwa ashabah
anaknya mevuarisi wala'pada maularrya dari anaknya, dan tidak
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diwarisi oleh saudara-saudaranya. Maka mereka telah menyelisihi

Umar dalam hal ifu karena menghukumi dengan kebathilan.

Hanln Allah & y*S kuasa memberi petunjuk.

1738- Masalah: Anak yang terlahir dari budak laki-laki

yang beristikan wanita merdeka, maka dia tidak diwarisi oleh

orang yang memerdekakan ayahnya setelah itu, tapi seseorang ifu

mev,rarisi apa lnng ditiupkan ruh dalam kehamilan setelah

memerdekakan ayahnya.

Dalilnya adalah saMa Rasulullah #,

.'d'f ,J.i,l;t
" Wala' ifu milik omng tnng mernqdel<al<an."

Sedangkan anak yang dilahirkan ini terlahir dalam keadaan

merdeka, dan tidak ada wala 'atasn5la milik seorang pun, maka

setelah dia merdeka tidak boleh diadakan wala' atasnp bagi

orrng 5nng frdak memerdekakannya. ndak ada juga umla' atasnya

sebelum ifu kectrali berdasarkan nash, dan tidak ada zaslr Snng

menlntakan ihr.

Ada-pun yang ditiupkan ruh padanya setelah tetapnya uala'
atas ayahnya, sesungguhnya tidak ada kecuali wala'atasnya tetap,

maka warisanya milik maularya. Telah diriwayatkan kepada kami

dari AqlSya'bi, "Tidak ada wala' kectrali bag yang memberi

kenikmatan."

L739. Masalah: Anak 5nng terlahir dari maula lald-laki

dari maula perempuan milik orang lain, maka rala:n1n milik

orang yang memerdekakan ayahnya atau para kakeknya. ndak
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ada perbedaan pendapat mengenai ini. Anak yang dilahirkan

maula perempuan dari orang Arab, maka tidak ada wala'atasnya
untuk maula ibunya. Ini juga tidak ada perbedaan mengenainya.

Anak yang dilahirkan maula perempuan dari suami yang berstatus

budak, atau dari perzinaan, atau dari perkosaan, atau dari orang

kafir harbi, atau dari orang yang di-li'an, maka segolongan orang

yang mengatakan, " Wala:nya milik para maula ibunya."

Namun kami tidak berpendapat dengan ini, bahkan tidak
ada wala' atasnya bagi seorang pun. Karena tidak ada nash yang

mewajibkan wala' atasnya, dan tidak pula ijma. Bahkan mereka

sepakat atas semua yang kami sebutkan, bahwa tidak ada hukum
unfuk walayang diadakan atas ibunya bila ayahnya seorang maula,

atau Arab. Maka jelaslah konhadiksi mereka.

t74O- Masalah: Budak tidak mewarisi, dan udak

diwarisi, semua hartanya milik majikannya. Ini tidak ada perbedaan

perrdapat mengenainya. Ada nash terttang ini yang ins5nAllah

nanti akan kami sebutkan.

Diriwayatkan dari sebagian sahabat, bahwa dia dijual, lalu

dimerdekakan, lalu dia mewarisi. Ini tidak diwajibkan Al Qur'an
dan tidak pula As-Sunnah, sehingga tidak boleh berpendapat

dengan ini.

L74L- Masalah: Bila budak mukatab telah menunaikan

sebagian dan kitababnya lalu dia meninggal, atau orang yang

diwarisinya meninggal, maka dia mewarisi darinya sekadar dengan

apa yang telah difunaikannya saja. Dia juga diwarisi sesuai dengan

kadar yang telah dia hrnaikan. Sedangkan sisa dari apa yang
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diwarisinya menjadi hak para ahli waris, dan sisa dari apa yang

diwariskannya menjadi hak majikannya.

Ini poin yang diperselisihkan oleh para ulama. Telah kami

sebutkan di dalam pembahasan tentang budak mukatab. Telah
kami sebutkan riwayat shahih dari Nabi $ mengenai itu sehingga

tidak perlu diulang.

Ofang yang meninggal, yang sebagian dirinya merdeka dan

sebagiannya budak, maka bagi 5rang memegang wala \nya berhak

terhadap apa yang ditinggalkannya sekadar dengan apa yang

menjadi miliknya, dan sisan5ra bagi yang memegang bagian

budaknya, baik dia mengambil dari bagiannya dari pekerjaannya di

masa hidupnya atau pun tidak mengambilnya. Karena yang tersisa

setelah dia mengambil adalah milik semua budak mukatab, dia
boleh memakannya, menikah dengan itu, bemiaga, memba5nr

utang-utangngd, atau bersedekah dengannya, karena ifu adalah

hartanya -yaitu selama orang yang memiliki hak sisa itu tidak

mengambilnya-.

lalu bila dia meninggal maka itu harta orang ]lang
menggantikannya, dan orang lnng memegang stafus budaknya

Udak berhak mengambilnya sekarang, karena telah berlaku

padanya hak bagi orang yang memiliki hak sebagian wala'.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ini. Malik berkata,

"Hartanya semuanya milik orang yang memiliki sebagian dari

status budaknya." Ini juga pendapat Az-h)hn dan salah satu dari

dua pendapat As5rSyafi'i.

Qatadah berkata, "Semua warisannya milik orang yang

memiliki bagian dari stafus merdekanya." Abu Hanifah berkata,

"Ditunaikan dari hartanya nilai dari status budaknya, dan sisanya
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diwarisi para ahli warisnya. Bila ada stafus budak dengan itu, maka

seluruh hartan5n milik orang yang memegang stafus budak."
Sebagian sahabat Asy-S5nfi'i berkata, "Hartanya menjadi milik
baitul malkaum muslimin. "

AsySyrafi'i mengatakan di dalam salah sahr pendapatnya,
"Sesungguhnya dia diwarisi sesuai dengan kadar yang telah

merdeka padangn, dan dia'tidak mer,varisi dengan kadar ifu."

Pendapat kami mengenai ini yang telah kami sebutkan

adalah pendapat Ali bin Abu Thalib, hnu Mas'ud, hmhim An-
Nakha'i, Utsman Al Batti, Asy$n'bi, Sufuan Ats-Tsauri, Ahmad
bin Hanbal, Daud beserta para sahabatrya, dan salah satu
pendapat Asy-$nfi'i.

L742. Masalah: Anak hasil zina merr,rarisi ibunlra dan
tidak meqarisi ayahnya. Si ibu memiliki hak keibuan atasnya yrang

benrpa bakfi, nafkah, kemahraman, dan semua hukum ibu. Dia
Udak diwarisi oleh orang yang dia terlahir dari benihn5n (ayah

biologisnya), dan dia (si anak) juga tidak manrarisinya. Dia tidak
memiliki hak kebapaan yang berupa bakti, nafkah, kemahraman
dan sebagainln. Dia sebagai orang asing baginya. Kami tdak
mengetahui adanya perbedaan pendapat kecuali mengenai

kemahraman.

Dalil benamya pendapat kami adalah sabda Rasulullah $,

.';Ar eA) it$lti;t
"Anak adalah milik tempat tidur (isti yang sah), sdangkan

unfi* pezina adalah bafu."
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Dan saMa beliau # j.rgu,

.llAt tw)JUt-q.-t;it
"Anak adalah milik si pemilik tempat tidur (suami 5png sah),

sdangkan bagi puina adalah batu."

Beliau mengaitkan anak kepada tempat tidur -yaitu ibu-,

dan kepada pemiliknya -yaifu suami atau majikan-, dan tidak

menetapkan bagi pezina kecuali bafu. Ulama yang menetapkan

kemahraman dengan apa yang tdak hak unhrknSa dalam

kebapaan maka dia telah mengurangi. Hanya Allah & ya"g kuasa

memberi petunjuk.

L743. Masalah: Orang-orang yang dilahirkan di negeri

syirik saling meurarisi sebagaimana saling ma,r,rarisinya oran[foplng

yang lahir di negeri Islam dengan bukfi atau saksi atau pengakuan

mereka bila tdak ada bukti atau saksi, baik mereka masuk Islam,

atau tetap pada semula, atau dibawa, atau dijadikan budak lalu

dimerdekakan. Ini poin yang diperselisihkan para ulama-

Diriwa5ntkan kepada kami dari Umar dan Utsman, bahwa

tidak seomng pun mev,rarisi dengan kelahiran syirik. Dari Yahya

bin Sa'id Al Anshari (dia berkata), 'Aku mengetahui orcrng-orerng

shalih yang men5rcbutkan, bahwa di dalam As-Sunnah din5ntakan,

bahwa kelahiran omng Ajarn (non Arab) dari yang telahir di negeri

sylrik kemudian dibawa, maka mereka tidak saling ma*arisi."

Dari Umar bin Abdul Aziz, Uruah bin Az-Zubair, Amr bin

Utsman bin Affan, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu l(haihman,

dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam,
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"Seseorang tidak mewarisi dengan kelahiran sebagai Ajami kecuali

seseorang yang dilahirkan di Arab."

Kami tidak mengetahui ada sesuatu yang shahih dari Umar
dan Utsman mengenai ini, karena ini terpufus sanadnya dari Malik,
dari seorang yang tstqah, dari Sa'id bin Al Musa55rib, bahwa

Umar--..

Dari jalur yang di dalamryra terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an

-dia dha'its dan Aban bin Utsman, bahwa Umar -dia tidak pemah

berjumpa Abu Umar- dan Muhammad bin Abdunahman bin
Tsauban mengatakan, bahwa Umar dan Utsman -ini sangat tidak
mungkin- serta Az-Zuhri, bahwa Umar dan Utsman. Padahal

tidaklah Umar diwarisi anaknya, AMullah dan Ummul Mukminin
Hafshah, kecuali dengan kelahiran syrrik.

Segolongan ulama berkata: Sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Abdurrazzaqi Ma'mar mengabarkan kepada

kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Mukhalid, dari Asy-Sya'bi, dari
Syr,raih, bahwa Umar bin Khaththab mengirim surat kepadanya,

bahwa yang dibawa tidak mewarisi kecuali dengan bukti atau saksi.

Dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami,

Ashim bin Sulaiman mengabarkan kepadaku, dia berkata: Umar
bin AMul Aziz mengirim surat, (yang isinya) "Orang-orang bawaan
yang dilahirkan dalam kekufuran tidak saling mewarisi." lalu hal

itu dicela oleh Al Hasan dan hnu Sirin, dan mereka mengatakan,

mengapa mereka tidak saling mau,rarisi bila mereka dimaafkan dan
ada bukti atau saksi?

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Habib bin Asy-
Syahid, dari hnu Sirin dan Al Hasan, keduanya berkata, "Bila ada

bukfi atau saksi, maka orang yang dibawa mewarisi."
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Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Al Hajjaj dan

Hammad bin Abu Sulaiman atau salah sahr dari keduanya, dari

Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i, keduanya berkata, "Orang yang

dibawa tidak diwarisi kecuali dengan bukti atau saksi." Ini juga

pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanilah dan Abu Sulaiman serta para

sahabat keduanya.

Segolongan ulama berkata, "Orang-orang bawaan saling

mewarisi dengan bukti atau saksi atau pengakuan bila tidak ada

bukti atau saksi." Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari

jalur Muhammad bin Abdussalam Al Khusani, Muhammad bin Al

Mutsanna mengabarkan kepada kami, AMurrahman bin Mahdi

mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri mengabarkan

kepada kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari hrahim An-

Nakha'i, dia berkata: Umar bin Khaththab berkata, "Setiap nasab

yang disambung atasnya di dalam Islam maka dia mer,varisi lagi

diwarisi."

Dari jalur Ghundar, dari Syr'bah, dari Al Hakam bin

Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman, keduanya berkata,

"Orang yang dibawa diwarisi."

Dari jalur Ghundar, dari Syu'bah, dari Al Mughirah bin

Mrqsam Adh-Dhabbi, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia

mengatakan tentang orang bawaan, "Bila ada bukti atau saksi

bahwa dia tersambung darinya oleh apa yang menyambungkan

dengan saudaranya, dan diharamkan darinya apa yang diharamkan

dari saudaranya, maka dia mer,varisinya."

Dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dari Al

A'masy, dia berkata, "A5nhku seorang bawaan, lalu Masruq

memberinga warisan."
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I
Dari Abdurrahman bin Udzainah, bahwa dia memberikan

warisan kepada orang bawaan dengan kesaksian seorang lelaki

dan seorang wanita bahwa dia adalah saudaranya. Dan dengan

kesaksian seorcng wanita lainnya, bahwa dia mendengamya

berkata, "Dia saudaraku."

Dari jalur AMurrazzaq, dari Israil bin Yunus, dari Asy'ats

bin Abu Ats-Tsa'tsa', bahwa dia berkata: Aku mengadukan

persengketaan kepada Sy,ruih mengenai seomng maula
perempuan milik suahr desa yang meninggal dengan meninggalkan

har.ta Snng banyak, lalu seorang lelaki datang, lalu menggugat para

maularrya, dan dia mendatangkan bukti bahwa wanita ifu pemah

mengatakan, "Saudamku." Maka Syuraih pun memberinya

unrisan.

AsyrSyafi'i berkata, "Bila ada bukti atau saksi, maka orang

bawaan mewarisi -baik ada owla 'atasnSn maupun tidak-. Bila
tidak ada bukE atau saksi kectrali pengakuan, maka orang yang

tidak ada wala' atasnya me\ nrisi dengannya, dan orang yang

tidak ada wala \nya tidak diwarisi dengann5a."

Malik berkata, "Orang bawaan tdak mewarisi kecuali

dengan bukti atau saksi, kecuali penduduk suahr kota masuk Islam

lalu sebagian bersaksi unfuk sebagian lainnp dengan sesuafu Snng
mamjibkan perwarisan, maka dengan ihr mereka saling

meurarisi."

Pendapat Malik dan AsySyafi'i, kami tidak mengetahui

seorang pun sebelum mereka lnng membagi dengan pembagian

ini. Keduanya mempakan pendapat yang menyelisihi Al Qur'an,
Sunnah-Sunnah, dan dasardasar dalam menggugurkan pemilik

hukum dengan bukti yang adil dalam hal itu, karena menyelisihi

sernua hukum.
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Pembedaan AsgrSyafi'i dan Malik antara orang yang ada

wala' atasnSa dan orang yang tidak ada wala ' atasnya, serta

penduduk kota yang masuk Islam atau ditawan lalu memeluk

Islam, kami dapati pengakuan tentang kelahiran malajibkan

warisan. Kami fidak mengetahui kebenaran kelahiran kectrali

dengan ini, maka tdaklah dibenarkan status anak dari seseorang

kecrrali dengan pengakuan para bapak bahun dia adalah m*,
atau pengakuan dua saudara yang mendahului musafir dan

ma,vajibkan warisan

Dengan pengakuan ini saling mo.varisinya orang-orang kaftr

bila mereka memeluk Islam pada kita dari kalangan ahli dzimmah.

Jadi pembedaan antara semua itu fidak ada arahnp. Dengan

pengakuan ifu saling ma,ruarisinya kaum Muhajirin di masa

Rasulullah S dari suku-suku Arab dan lainnya. Jadi pembedaan

antara ifu adalah jelas salah.

L7M. Masalah: Orang Islam tdak meunrisi oftmg kafir,

dan orang l<afir tdak meruarisi oriang Islam, -llang murtad dan png
bukan murtad adalah satna-, hanln saja harta 5rang diperoleh sejak

dia murtad, maka setiap yang didapatkan dari hartanSn menjadi

hak baitul mall<aum muslimin, baik dia kembali kepada Islam atau

mati dalam keadaan murtad, atau tertunuh dalam keadaan

murtad, atau bergabung di negeri hafri. Setiap orang yang tidak

menggrrnakan hartanya hingga dia tertunuh atau mati dalam

keadaan murtad, maka harta itu milik ahli warisnya dari kalangan

orang-orcmg kafir. Bila dia kembali kepada Islam maka ihr menjadi

halmya atau ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin bila dia

mati sebagai muslim.
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Dirir,uayatkan kepada kami dari jalur Sufyan bin Uyainah,

dari Az-Zuhri, dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman bin
Affan, dari Usamah bin 7-aid, dart Nabi $, beliau bersaMa,

.jAr p.-jr \', #t lt3t o ; \
" Orang kafir tidak mqttarisi oreng Islan, ,* o nn Islam

frdak mewErisi orang kaftr."

Ini bersifat umurn, tdak boleh ada yang dikhususkan
dariryra.

Bila dikatakan, "Sesungguhnya kalian mengatakan, 'Bila
seorang budak Nashrani, Majusi atau Yahudi meninggal,
sedangkan majikannya muslim, maka hartanp milik
majikannya?'.' Maka kami katakan, benar. Bukan dengan warisan,
tapi karena majikan boleh mengambilnSa di masa hidupnSn, maka
dia berhak setelah kematian si budak. Dan budak tidak diuarisi
berdasarkan khabar yang datang dari Nabi $ mengenai warisan

budak mukabb, yang mana beliau tdak menetapkan r,varisan pada

bagian dirinSn yang masih sebagai budak, tidak untuknya dan tidak
pula darirya.

Pam ulama berbeda pendapat mengenai hal ini:

Diriwqntkan kepada kami dari Mu'a& bin Jabal,
Mu'awiyah, Yahya bin Ya'mur, hrahim, dan Masruq, (dia berkata)
"Orang Islam mer,ruarisi dari orang kafir, natnun orang kafir tidak
mer,rnrisi orang Islam." Ini juga pendapat Ishaq bin Ftahaunih, dan
ini valid dari Mu'awiyah.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad
bin Salamah: Daud bin Abu Hind mengabarkan kepada kami, dari
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AsySya'bi, Masnrq mengatakan, bahwa Mu'awiyah memberikan

r*nrisan kepada orang Islam dari orang kafir, dan fidak

memberikan warisan kepada orcng kaftr dari orang lslam.

Masruq berkata, "Tidak ada kepufusan di dalam hal ini

yang lebih mengherankan bagilo daripada ini." Ahmad bin Hanbal

berkata, "Orang Islam tidak mer,rnrisi orang kafir, dan orang kafir

tdak meurarisi orang Islam, kecrrali omng Islam lang
memerdekakan oriang kafir maka dia manrarisinya."

Untuk pendapat ini dia berdalih dengan apa yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur lbnu Wahb, dari Muhammad

bin Amr, dari hnu Juraij, dari Abu Az-Zuban, dari Jabir, dia

berkata: Rasulullah $ bersaMa,

) rri
.ajrl

" Omng Iskrn tidak meunrisi omng Naslvani kecuali dia

budalaSn, baik lakiJaki abu prempuan."

Abu Az-Zubair meriwalntkan dari Jabir, selama dia tidak

mengatakan, "Aku mendengar," atau "mengabarkan kepada

kami," atau "memperlihatkan kepada kami," maka itu adalah

tadtis. SeandainSn shahih, maka tdak ada di dalamnya kecuali

budak lelakinya atau budak perempuannln, sedangkan lelaki yang

dimerdekakan dan perempuan yang dimerdekakan tidak disebut

budak lelaki dan budak perempuan.

Mereka bersilang pendapat mengenai warisan omng

murtad. Diriwayatkan secara shahihdari Ali bin Abu Thalib, bahwa

dia menrberikan unhrk ahli warisnya dari kalangan kaum muslimin-
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Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al

Minhal Abu Mu'awiph Adh-Dharir mengabarkan kepada kami,

dari Al A'masy, dari Abu Arnr Aqrslnibani, bahwa Ali bin Abu

Thalib menjadikan warisan orang murtad unhrk ahli unrisnya dari

kalangan kaum muslimin. Diriwayatkan juga seperti ihr dari hnu
Mas'ud, narnun tdak shahih.

Dari jalur Waki': Sufuat Ats-Tsauri mengabarkan kepada

kami, dari Musa bin Abu Katsir, dia berkata: Aku tanyakan kepada

Sa'id bin Al Musayyib mengenai oftIng murtad, apakah orang

murtad diwarisi oleh anak-anaknln? Dia pun menjawab, "Kita

metr,rarisi mereka n unun mereka tidak meunrisi kita." Dia berkata,

"Dan istinya ber-iddahtga quru '(tiga kali haid atau tiga kali masa

suci). Bila dia dibunuh, maka iddahrrya empat bulan sepuluh hari."

Dari jalur Sut/an Ats-Tsauri, dari Amr bin Ubaid, dari Al
Hasan, dia berkata, 'Orang-orang Islam menganggap baik warisan

orang murtad unfuk keluargangra bila dia dibunuh."

Diriwayatkan tentang diberilonnSta warisan orang yang

dibunuh dalam keadaan murtad, kepada ahli unrisn5ra dari

kalangan kaum muslimin, dari Umar bin Abdul Aziz, AslSlra'bi, Al

Hakam bin U5ainah, Al Auza'i, dan Ishaq bin Rahauaih.

Sufuan Ats-Tsauri berkata, *Harta gnng dia miliki hi.ggu

dia murtad, maka unfuk ah[ warisnln dari kalangan kaum

muslimin, dan harta ynng diperolehnya setelah kemurtadannSn

maka unfuk sernua kaum muslimin."

Abu Hanifah berkata, "Bila dia kembali kepada Islam, maka

ifu hartanya, dan bila dia dibunuh di atas kemurtadan atau

bergabung di negeri harti, maka apa yang diperolehqp setelah

murtad adalah unhrk semua kaum muslimin. Sedangkan apa yang
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dimilikinln sebelum murtad maka untuk para ahli warisnSn Snng

muslim. Qadhi memutuskan dimerdekakannya budak mudabbar-

nya dan ummahatul auladnya. Bila dia kernbeli ke negeri Islam

sebagai muslim, maka dia berhak mengambil apa yang ditemukan

dari hartanya di tangan para ahli warisnSa, natnun tidak berhak

mentmfut mereka atas apa lrang telah mereka makan abu

habiskan. Dan semua Snng dibaunnp dari hartanya ke negeri

hatbi, maka ihr milik semua kaum muslimin bila ihr didapatkan,

bulon unh:k para ahli warisnya. Bila dia kembali dari negeri hafii
ke negeri Islam, lalu dia mengambil suahr harta dari hartanya, lalu

membawakannln ke negeri hafri,lalu harta ifu diperoleh lagi (oleh

kaum muslimin), maka itu unfuk para ahli warisnya yang muslim.

Bila dia meninggalkan dua budak perempuan, lang satunSra

muslimah dan 5nng lainnya kaftr, dan kedua budak perempuan ifu

melahirkan darinya lebih dari enaln bulan seiak dia murtad, lalu dia

mengakui keduanya, maka kedua anak itu dinasabkan kepadanln,

dan dia diwarisi oleh anakn5n dari budak perempuan yang

muslimah, dan tidak diwarisi oleh anaknp dari budak perempuem

ah\ dzimmah."

Dia berkata, "Orang murtad tdak meunrisi sejak dia

murtad hingga terbunuh atau mati atau kernbali Islam, seotang

pun dari ahli unrisnya yang muslim dan udak pula yang kaftr."

Segolongan ulama berkata, "Warisannln unfuk baiful mal

kaum muslimin." Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari

hnu Wahb, dari seorang yang tsiqah menunrttya, dari Abbad bin

Katsir, dari Abu Ishaq Al Hamdani, dari Al Hadts, dari Ali bin Abu

Thalib, dia berkata, "Warisan orang murtad diserahkan ke baiful

mal l<aum muslimin." Demikian juga pendapat Rabi'ah, hnu Abi

Laila, AsySyafi'i dan Abu Tsaur.
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Malik berkata, 'Bila dia tertunuh atau mati atau bergabung

di negeri harbi, maka harta ifu diserahkan ke baiful mal karxrr

muslimin. Bila dia kembali ke negeri lslam maka harta itu miliknya.

Bila dia murtad saat kematiannya, maka bila dia dicurigai bahwa

dia murtad hanya unfuk menghalangr para ahli warisnya, maka

harta itu unhrk para ahli warisnya." Ini di samping perkataannya,

"Sesungguhnya orang Snng murtad saat kematiannya, maka tidak

diwarisi oleh istrinya, karena tidak seorang pun mencrrigai bahwa

dia murtad untuk menghalangi diambilnya harta warisannya."

Abu Sulaiman berkata, "Warisan orang murtad bila dia

terbunuh, maka untr:k ahli warisnya yang kafir."

Asyhab berkata, "Hartia omng murtad sejak dia murtad

unh-rk baiful malkaum muslimin."

Pendapat Malik, jelas kacau dan kontradiktif, sebagaimana

yang kami sebutkan, dan penetapan hukum berdasarkan fuduhan,

yaifu dugaan dusta, lpng mana Al Qur'an dan As-Sunnah

mengharamkan penetapan hukum berdasarkan hal ifu. Sedangkan

perkataan Sufuan, maka itu adalah pembagian yang rusak, udak

ada dalilnya dari Al Qur'an, As-Sunnah, qiyas, maupun perkataan

seorang sahabat.

Perkataan Abu Hanifah, maka ia simpang siur yang banyak

mengandung kekejian, diantamnya pembedaan antara orang

murtad dan semua ormg kafir-

Diantaranya juga pemberian warisannya kepada para ahli

waris berdasarkan hukum u/arisan sedangkan dia masih hidup.

Diantaranya juga keputusannya untukn5n bila dia kembali

dengan membawakan apa lrang didapatrya, bukan dengan apa

!/ang mereka habiskan. ndak terlepas dari kemungkinan
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diwajibkan untuk para ahli warisnya apa yang mereka tetapkan

untuk mereka dengannya, atau tidak diwajibkan untuk mereka,

dan tidak ada jalan kepada yang ketiga.

Bila diwajibkan bagi mereka, maka tidak ada apa pun yang

ditariknya dari tangan mereka. Ini adalah kezhaliman, kebathilan

dan kelaliman.

Bila tidak diwajibkan bagi mereka, maka untuk apa mereka

menghalalkan dengan memutuskan untuk mereka dengan ifu

hingga mereka memakannya, dan diwarisi dari mereka, serta

mencarikan hukum mengenainya. Bila dia kembali kepada Islam,

maka apa yang dikhususkan dengan kembalinya kepadanya apa

yang dia temukan tanpa apa yang tidak dia temukan. Bila dia tidak

kembali kepadanya, maka untuk apa mereka memufuskan

untuknya dengan ifu. Sesungguhnya ini kesesatan yang tidak

samar lagi.

Yang lebih mengherankan adalah pengingkaran mereka

terhadap pemikahan Rasulullah $ dengan Ummul Mukminin

Shafigiyah, dan menjadikan pemerdekaannya sebagai mahamya,

dengan perkataan mereka yang buruk, "Tidak terlepas dari

kemungkinan beliau menikahinya ketika shafiyyah sebagai budak.

Maka ini tidak boleh. Atau beliau menikahinya dalam keadaan

Shafigyah sebagai wanita merdeka yang dimerdekakan- Maka ini

adalah pemikahan tanpa mahar."

Namun mereka membolehkan unhrk Abu Hanifah

kedunguan-kedunguan dan kontadiktif-konbadiktif ini. Tidaklah

Rasulullah $ menikahi Shaflyah 6 keorali Shafiyyah sebagai

wanita merdeka yang dimerdekakan dan dengan mahar, telah sah

untuknya dan sempuma, lraifu beliau memerdekakannya-
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Kemudian Abu Hanifah membedakan antara harta yang

ditinggalkanya di negeri Islam atau harta yrang dibawanya bersama

dirinya ke negeri kafir, dan harta SBng ditinggalkannlra kemudian

dia kembali kepadanyra lalu membawanya, maka ini termasuk

merajut kekacauan -kami berlindr-rng kepada Allah dari kakacuan-.

Di samping bahwa hukum-hukum ini rusak, tidak terpelihara dari

seorang pun sebelum Abu Hanifah, dan tdak dari seorang pun

selainnya sebelum sesatrya oftmg yang ber- bqlid kepadanya.

Sedangkan ulama dari kalangan salaf png mengatakan,

bahwa warisannln unfuk para ahli warisnya lnng muslim, maka

tidak ada huijah urnhrk pendapat ini kecuali pengaitan dengan

zhahimSa ayatragat u/arisan. Dan bahwa Allah & Udak

mengkhususkan orcmg mukmin dari orang kafir. Maka dikatakan

kepada mereka, "As-sunnah telah menjelaskan itr-r, dan kalian

telah mencegah budak mul<aab dari warisan, sedangkan Al

Qur'an marajibkarurya, dan As-Sunnah juga demikian. Kalian

juga mencegah pernbr.rnuh dengan riwayat yang tidak shahih,

kalian juga mencegah semua orang kafir dari diuarisi oleh orang-

onrng Islam. Padahal ihr telah dikatakan oleh sebagian salaf." Ini

adalah hukum Srang tidak ada arahnSra, maka batallah pengaitan

mereka dengan Al Qur'an dalam hal itu.

Sedangkan apa yang kami katakan adalah yang telah kami

sebutkan sebelumnya. Dalil kami atas ihr adalah bahwa setiap yang

diperoleh dari hartanya maka ihr adalah harta orang kafir, tdak

ada jaminan untuknln.

Allah & berfirman,

-#tfrJ'€i--;rr*1'&rrX|
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"Dan Dia meutariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-

rumah dan ham benda merel{a." (Qs.Al Ahzaab [33]:271

Tidak diharamkan harta orang kafir kecuali dengan

perlindungan, sedangkan ini udak ada perlindungan bagin5n. Bila

dia kembali ke negeri Islam maka dia tidak kembali kecuali dalam

keadaan telah batal kepemilikanqn unhrkn3n atau darinya, dan

wajib untuk kaum muslimin, sehingga tidak ada hak baginya dalam

hal itu sebagai salah seoftmg kaum muslimin.

Sedangkan yang tidak diperoleh dari hartanya, maka ifu

tetap atas apa yang telah tetap dan sah dari kepemilikannya

terhadapnya sehingga itu adalah miliknya, selama kaum muslimin

tdak mendapatkannya. ndak ada perbedaan antara dia dan

semua ahlul hafr yang tidak ada iaminan perlindungan bagi

mereka dalam hal itu.

Bila dia meninggal atau tertunuh maka harta itu untuk ahli

warisnya yang kafir saja, berdasarkan ftrman Allah &,

"Adapun orang,oftng tnng kafir sebgian mereka meniadi

pelindung bagi sebagian Snng lain." (Qs. Al Anfaal [8]' 73)

Dan a5rat-ayat tentang unrisan yang bersifat umum unfuk

kaum muslimin dan orang-orang kafir, sehingga tidak keluar dari

kecuali apa yang dikeluarkan oleh nash As-Sunnah

yartg shahih. Bila mereka aIfi dzimmah maka diserahkan kepada

mereka apa yang diperoleh, karena mereka telah memilikinya

dengan perwarisan, dan bila mereka ahlul harb mal<a diambil

unhrk kaum muslimin manakala ihr diperoleh. Bila dia masuk Islam

maka ifu miliknya, ahli warisnln yang muslim mewarisinya darin5n

"d?725q5:#j;{l#{'.u^$
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seperti kaum muslimin lainnya- Ini hukum Al Qur'an, As-Sunnah,

dan ijma.

L745. Masalah: Orang lnng meninggal dengan

meninggalkan ahli waris, sementara kduanya kafir, lalu yang

masih hidup memeluk Islam, maka warisannya diambil atas afuran

Islam. Warisan para ahli dzimmah udak dibagikan kecuali atas

dasar pembagian Allah & dalam pembagian warisan yang

disebutkan di dalam Al Qur'an.

Dalilnya adalah firman Allah Sl,

"Barangsiapa menari agiilna selain age[na klam, maka

sel<ali-kali frdaklah akan diterima (agema ifil daripdanSn" (Qs.

Aali Imraan [3]: 85)

Dan firman Allah &,

(9i'tAiA$6'6fr:#'&J
"Apakah hukum jahiliah tnng merel<a kehendaki, dan

(hukum) siapakah tnng lebih baik daripda (hukun) Allali?" (Qs. Al

Maaidah [5]: 50)

Tidak ada yang lebih mengherankan daripada orang yang

meninggalkan hukum Al Qur'an, padahal dia mengakui bahwa ia

huq, dan bahwa ia adalah hukum Allah &, narnun dia

menghukumi dengan hukum kafir, padahal dia mengakui bahwa ia

adalah hukum syetan 5rang terkutuk dan sesat serta tidak halal

diamalkan. Sesungguhnya sangat mengherankan.

r{J3-"u6:*{&'d5J3
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Wahb, dari Amr
bin Al Harits, dari Sa'id bin Abu Hilal, bahwa Zaid bin Tsabit

menceritakan kepadanya, bahwa seorang wanita Yahudi datang

kepada Umar bin Khaththab, Ialu berkata, "Sesungguhnya anakku

telah mati. L-alu orang-orang Yahudi menyatakan bahwa tidak ada

hak bagiku terhadap warisannya?" Maka Umar memanggil

mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian tidak memberi wanita ini

haknya?" Mereka berkata, "Kami tidak menemukan hak unfuknya

di dalam kitab kami." Umar berkata, "Apakah itu di dalam

Taurat?" Mereka menjawab, "Tenh-1, dan di dalam Al Mutsannah-"

Umar bertanya, "Apa ifu Al Mutsannalf" Mereka menjawab,

"Kitab yang ditulis oleh sejumlah ulama dan ahli hikmah." Maka

Umar mencela mereka dan berkata, "Pergilah kalian. Dan berikan

kepadanya haknya."

Dari jalur hnu Wahb, dari hnu [-ahi'ah, dari Yazid bin Abu

Habib, bahwa Umar bin AMul Aziz mengirim surat kepada

Hayyan bin Syuraih, "Jadikanlah warisan ahli dzimmah
sebagaimana ketetapan-ketetapan Allah &. "

Abu Hanifah berkata, "Warisan ahli dzimmah terbagi-bagi

sesuai dengan hukum-hukum agama mereka, kecuali mereka

mengadukan perkara kepada kita."

Malik berkata, "Pembagian warisan ahlul kitab berdasarkan

hukum agama mereka, baik salah seorang ahli waris memeluk

Islam maupun tdak. Adapun selain ahli kitab, maka orang yang

masuk Islam dari mereka dari kalangan ahli waris setelah

pembagian, maka tidak ada bagiannya selain apa yang telah dia

ambil, sedangkan orang dari mereka yang masuk Islam sebelum

pembagian, maka dibagi berdasarkan hukum Islam." Sementara

Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat kami.
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Pembagian Malik ihr sangat rusak, karena pembedaan yang

dia sebutkan tidak diuajibkan Al Qur'an, As-Sunnah, riwayat yang

lemah, dalil, ijma, pendapat sahabat, qiyas, maupun pandangan

yang memiliki arah. Dan kami tidak mengetahui dari seorang pun

sebelum Malik.

Perkataan Abu Hanifah dan apa yang disepakati Malik di

dalamn5n, maka kami telah menyebutkan batalnya, dan buruknya

lebih besar daripada penghukuman kaftr, Yahudi dan nashrani atas

orang Islam. Sungguh ini sangat mengherankan.

Kami tidak mengetahui pendapat mereka mengenai hukum

antara muslim dan ahli dzimmah kecuali bahwa ifu dihukumi dan

harus dihukum dengan hukum Islam kectrali di sini. Karena mereka

marnjibkan agar dihukumi atas muslim dengan hukum syetan

dalam agama Yahudi dan nashrani. Apalagi bila semua ahli waris

masuk Islam. Sesungguhnya pembagian warisan mereka dengan

perkataan "Dilniz Al Quillf dan "Hilal Al Yahudl' adalah sangat

mengherankan. Kami berlindung kepada Allah dari ifu. Dengan

alasan bahwa telah datang dua a/sar mengenai ini yang mana

mereka berhujjah dengan 5nng paling lemah dari ifu, dan dengan

sanad-sanad ifu sendiri, bila sesuai bqlid mereka. Yaih.l

sebagaiman diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Hajjaj

bin Ya'qub mengabarkan kepada kami, Musa bin Daud

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Musliim Ath-Thaifi

mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Asy
Syai'tsa', dari Ibnu Abbas, dia berkata: Nabi $ bersaMa,
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" Setiap penbagian tnng dibagi di dalam jahiliph maka itu
sesuai pembagian jahilitnh. Sdanglan ha* tlang didapti Islam

dan belum dibagil<an, maka ifu sauai pembagian Islam."

Dari jalur AMurrazzaq, dari hnu Jumij, Amr bin Syu'aib
berkata: Rasulullah $ memuhrskan, bahwa setiap yang dibagikan

di dalam jahiliyah maka itu sesuai pembagian jahiliyah. Sedangkan

yang ditemukan Islam dan belum dibagikan, maka ifu sesuai

pembagian Islam.

Ali berkata: Muhammad bin Muslim dha'if, dan 3nng kedua

musaL Kami tdak berpedoman dengann5n. Tapi hujjah kami

hanlnlah apa lrang telah kami sebutkan sebelumnya. Hanya
Allah & yang kuasa memberi petunjuk.

1746- Masalah: Orang lnng lahir setelah kematian

oftmg yang diwarisinya, lalu dia keluar dalam keadaan hidup
semua, atau sebagiannya, atau sebagian kecilnya, atau sebagian

besamga, kemudian dia mati setelah semptrna keluamya, baik
bersin ataupun tdak, dan hidupnya telah sah secara meyahnkan

dengan gerakan mata, atau tangan, atau nafas, atau apa pun yang

dianggap sah telah hidup, maka dia mer,uarisi dan diwarisi, dan
tidak ada makna unhrk istihlal(suara tanEs atau lainnya saat lahir).

AlMuhalla - El



I
I

Ini juga pendapat Abu Hanifah, Sufuan Ats-Tsauri, Al Atza'i, dan 
i

Abu Sulaiman. 
1

Dalilnya adalah firman AILh &,

?*16-j-61tr--,
"Allah mens5ari'atkan bagimu tantang (pembagian pusaka

untuk) anak-anakmu." (Qs.An-Nisaa' [4]: 11)

Dan ini adalah m*, tanpa ada keraguan. Bila dikatakan,

"Mengapa kalian tidak memberinya warisannya bila dia lahir dalam

keadaan mati, dengan alasan hidupn5n di perut?" Maka kami

katakan, Seandainp kami meyakini hidupnya maka kami

memberinya warisan. Karena terkadang karena gerakan udara,

sedangkan janinnya mati, dan terkadang ada yang

menggelembung seperti kehamilan narnun diketahui bahwa ifu
bukan kehamilan tapi itu adalah penyakit. Jadi hidupnya diyakini

bila kami menyaksikan dia hidup.

AsySyafi'i berkata, "Dia tidak meurarisi dan tidak diwarisi

hingga dia keluar seh.rruhnya dalam keadaan hidup." Pendapat ini
tdak ada dalil yang menunjukkan kebenarannya.

Segolongan ulama berkata, "Dia tidak meru.rarisi dan tidak

diwarisi, walaupun dia menetek dan makan selama dia tidak ber-

istihlal(mengeluarkan suara tangis)." Ini pendapat Malik. Para pen-

bqlidnya berdalih dengan apa lang diriwayatkan, bahwa Umar
menetapkan warisan untuk bayi bila dia bersuara saat lahir.

Dari hnu (Jmar, (dia berkata), "Bila dia bersuara maka

dishalati." Dari hnu Abbas, (dia berkata) "Bila bayi mengeluarkan

suara saat lahir maka dia mer,uarisi dan diwarisi."
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Dari jalur Abdurrazzaq, dari lbnu Juraij, Abu Az-Zubair

mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah
mengatakan tentang bayi yang bemyawa, "Dia mer,r,rarisi bila

terdengar suaranya."

Dari jalur Waki', dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin
Syarik Al Amiri, dari Bisyr bin Ghalib, dia berkata: Al Hasan bin
Ali ditanya, "Kapan diwajibkan baEan bayr yang lahir?" Dia
berkata, "Bila dia mengeluarkan suara tangis saat lahir."

Diriwayatkan secara shahih dari hrahim An-Nakha'i, "Bila

bayi mengeluarkan suara tangis saat lahir maka wajiblah aqlnya
dan perwarisannya." Diriwayatkan secara shahih dari Syuraih,

bahwa dia tidak memberikan warisan kepada yang Udak

mengeluarkan suara tangis saat lahir."

Diriwayatkan juga dari Al Qasim bin Muhammad, hnu
Sirin, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Az-Ztrhi, dan Qatadah, dan ini juga

merupakan pendapat Malik. Dan diriwayatkan juga dari Abu
Hanifah.

Ulama yang bertaqlid kepada pendapat ini berhujjah
dengan khabar valid dari Rasulullah $,
e.!z-'J4:; orbflr;ru,lii; );";'u v

taf. . a '
.{13 €; d/.r 

y! ;:tbSr #,t 6 :G
" Tidak ada seorang anak pun tnng ditahirkan *."iA, an

didorong oleh syetan lalu dia berteiak mengeluarkan suara karena
dorongan syetan, kecuali lbnu Maryarn dan ibunya." Lalu dia

menyebutkan sisa khabar ini.
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Juga berdasarkan khabar valid dari beliau $, bahr,rn beliau

bersaMa,

.gtb:ilt'r:LV Ao );?tLV
" Teriakan anak Snng lahir ketika dia keluar adalah (karena)

fusukan dari syetan-"

Dan dengan apa yang dirfuayatkan kepada kami dari jalur

Muhammad bin lshaq, dari Yadd bin AMullah bin eusaith, dari
Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda,

.L)r!;;t"Sa*r ril
" Bila bayi bqtqiak ketila dilahirlan) mala dia meqmrisi."

Dari jalur Ahmad bin q^r'aib: Yahya bin Musa Al Balkhi
mengabarkan kepada lorni, qrababah bin Sawurar mengabarkan

kepada kami, Al Mughirah bin Muslim mengabarkan kepada kami,
dari Abu Az-Zuban, dari Jabir, dari Nabi $, beliau bersaMa,

"Bila bayi bertedak ketila dilahirkan) maka dia mewarisi
dan dishalati (iika mati);'

Dari jalur Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman, dia
menceritakan dari Abu Al Ahuash Muhamrad bin Al Haitsam:

Muhammad bin Abu As-Sari Al Asqalani mengabarkan kepada

kami, dari Baq[a;ah, dari Al Auza'i, dari Abu Az-?f,rbair, dari Jabir,
dari Nabi $,

4{tL,*, u i'SaZ,r st'r#
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"Bila bayi berteriak ketil<a dilahirkan) maka dia dishalati
(jika mati) dan meumrisi. Dia tidak dishalati hingga dia berteriak."

Dari jalw AMul Malik bin Habib: Thalq menceritakan

kepadaku, dari Nafi' bin Yazid, dari hnu Syihab, dari Sa'id bin Al
Musa5ryib, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

. 9r, , l!r. z llz o zz z ! ' 
c 6 z

}q dr2 du,- egl ,j"r)l 14:-,t li!

.'.>Y"OL *
"Bih bayi berteriak ketil<a dilahirl<an) maka di5nh5a dan

unrisanrya telah ovajib, serh dishalati bila dia meninggaL"

hnu Habib berkata: Dan telah menceritakannya juga

kepadaku Mutharrif, dari hnu Abi Hazim, dari Amr bin Sym'aib,

dari alnhnya, dari kakeknya, dari Nabi $.
Mereka mengatakan, dan ini merupakan pendapat Umar,

hnu Umar, Al Hasan, hnu Abbas, Jabir dan Abu Hurairah. Enam

orang dari kalangan sahabat, dan sejumlah tabi'in, tidak diketahui

ada yang menyelisihi mereka. Ini semua Snng mereka kemukakan,

dan kami tidak mengetahui mereka mempunSni sesuafu selain ini,

dan semuan5n ini bukan apa-apa atau tidak menjadi hujjah bagi

mereka dalam hal ini.

Sedangkan khabar yarrg shahih, maka semestinya mereka
memohon ampun kepada Allah S karena pengaburan mereka

o,/de I titI
zdo,/ ., t

de . )a:/- (,
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dengannya pada apa 5lang tidak mengandung apa-apa darinya.

Apakah Rasulullah $ menyebutkan sesuatu yang berupa hukum

warisan dengan nash atau dalil? Adapun ini adalah mengada-ada
terhadap beliau $ dengan apa yang tidak beliau katakan. Di

dalam khabar ihr fidak lain kecuali bahwa setiap bayr yang

dilahirkan maka syetan mendesaknya. Dan ini adalah benar, dan

kami mempercayainya, dan mereka juga tidak bingung tentang hal

ini. Kemudian di dalamnSn,

.gr{lt a;i ,t 6rG'J44
"Ialu dia berteriak mengefuarkan'ruu* **r, karena

syetan-"

Demikianlah, maka secara naluri dan penyaksian kami tahu
dengan yakin, bahwa beliau S hanya memaksudkan yang ber-

istihlal dari mereka. Dan tersisa 5nng tidak ber-istihlaL Maka kami

katakan kepada mereka, beritahukan kepada kami, apakah ada

bayi lahir yang keluar dalam keadaan hidup dan tidak ber-istihlal?

Ataukah tidak ada? Bila mereka mengatakan, "Tidak ada." Berarti

mereka mengesampingkan penglihatan dan mengingkari
perryaksian. Ini ada dan banyak yang tidak ber-istihlal kecuali

setelah lebih dari beberapa saat, dan bahkan tidak ber- istihlal
hingga meninggal.

Kemudian kami katakan kepada mereka: Bila ini memang

tidak pemah ada, maka pembicaraan kita ini sia-sia. Seperti halnya

orang yang membicarakan tentang anak yang dilahirkan dari mulut

dan kemustahilan-kemustahilan lainn5ra. Bila mereka berkata, "ltu

memang terkadang ada." Maka kami katakan kepada mereka:
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Kalau begihr, sekarang beritahukan kepada kami, apakah kalian

mengatakan bahwa itu bukan 3j3^ (anak yang dilahirkan)?

Ini adalah kedunguan dan pengingkaran. Atauhkan kalian

mengatakan, bahwa syetan tidak mendorongnya, maka berarti

kalian mendustakan Rasulullah. Ini sebagaimana yang kalian lihat.

Ataukah kalian mengatakan, bahwa dia didorong syetan lalu si

anak tidak ber-istihlal. Maka ini adalah pendapat kami, dan kalian

kembali kepada yang benar, bahwa beliau $ menyebutkan di

dalam khabamya, "Anak yang ber-istihlal berbeda dengan anak
yang tidak ber-istihlal;'

Jadi pasti salah satu dari tiga ini, hanya saja segala

keadaan, di dalam khabar ini tidak ada sesuatu dari hukum
perwarisan, maka batallah argumentasi mereka dengan ini.

Demikian juga uraian mengenai khabar lainnya, sama persis.

Adapun hadits hnu Qusaith dari Abu Hurairah, di
dalamnya hanya disebutkan, bahwa bila bayi ber-istihlal maka dia

mewarisi. Dan demikian juga yrang kami katakan. Dan di dalamnya

tidak disebutkan, bahwa bila tidak ber-istihlalmaka tidak me'.r,rarisi.

Maka menyisipkannya ke dalamnya adalah kedustaan atas nama
Rasulullah $, sehingga batallah pengaitan mereka dengannya.

L^ain dari itu, bahwa lafazh iyp,:i dalam terminiologi

adalah 't*:, (penampakan). Contoh bUajt 'll;t (bulan sabit

muncul), artinya '$(muncul atau tampak). Jadi maknanya, bila

bayi muncul atau tampak, maka dia mer,uarisi. Dan inilah pendapat

kami. Adapun khabar Abu Az-Zubair dari Jabir, maka Abu Az-
Zubat tidak mengatakan bahwa dia mendengamya, maka dia
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mudallis. Dan di dalam hadits Al Auza'i terdapat Baqiy,rah, dia

dha'if.

Kemudian hadits Abdul Malik bin Habib, murcal, dan hadits

Abdul Malik, di sana, maka gugurlah pengaitan mereka dengan

abar-atsartni.

Adapun perkataan mereka, bahwa ihr pendapat enatn

orang sahabat yang tdak diketahui adanya lnng menyelisihi

mereka, maka berapa banyak kisah seperti ini padahal telah

diselisihi oleh sejumlah sahabat yang tidak diketahui adanya yang

menyelisihi mereka dari kalangan mereka. Seperti qishash dalam

kasus tamparan, imamah oftmg duduk dan masih banyak yang

lainnya. ndak ada hujjah pada seorirng pun selain Rasulullah #i.

Lain dad it.t, atar-a&aryang disebutkan dari para sahabat

itu, didalamnya han5alah disebutkan, bahrwa bila bayi ber-istihlal

maka dia meurarisi. Dan kami tdak menyelisihi mereka dalam hal

itu. Dan di dalamnya udak disebutkan: bila frdakbq-istihlal maka

tidak diunrisi. Jadi mereka tdak merniliki huijah dalam hal ini.

Kemudian kami tanyakan kepada mereka tentang bayi yang

lahir dan bdakber-istihlal hanya saja dia bergerak, menetek, dan

melirikkan matanya, kemudian dibunuh oleh seseorang dengan

sengaja, apakah diwajibkan qishash atau diyat atau tidak ada itu

kecuali denda? Bila mereka mengatakan, "Qishash atau diyat di

dalamnya." Berarti mereka menggugurkan pendapat mereka, dan

menetapkan bahwa itu adalah anak yang hidup. Lalu mengapa

mereka mencegahnya dari warisan? Bila mereka berkata, "Dalam

hal ini hanya denda." Berarfi mereka meninggalkan pendapat

mereka-
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L747 - Masalah: Bila warisan dibagikan lalu hadir kerabat
si mayat atau kerabat para ahli waris atau anak-anak yatim atau
orang-orang miskin, maka diwajibkan atas para ahli waris yang
telah baligh, dan atas para penerima wasiat para ahli waris yang
masih kecil, dan atas setiap wakil ahli waris yang sedang tidak di
tempat, unfuk memberi kepada setiap orang yang kami sebutkan
ifu seikhlasnya berupa apa yang tidak merugikan para ahli waris.
Dan hakim memberitahukan kepada mereka atas hal itu bila
mereka menolak.

Berdasarkan firman Allah &,

i+fr6 ffii3 {;irt' $it -a:$r fi; rig

@1rfrsi,AiJ3;er,;f,je
"Dan apabila sewakfu pembagian ifu hadir kerabat, anak

Wtim dan orang miskin, maka benlah mereka dari hatta ifu
(sekdamg) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan tnng
baik;'(Qs. An-Nisaa' [5]: 8)

Perintah Allah S adalah wajib, tidak boleh menyelisihinya.

Ini juga pendapat segolongan salaf, sebagaimana diriwayatkan
kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Syu'bah
mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair,
dari Hiththan bin Abdullah, dia berkata: Abu Musa Al Asy'ari
membagiku dengannya di dalam ftrman Allah & " Dan apabik
sewaktu pembagian itu hadir kera6af." (Qs. An-Nisaa' t5l: 8)

Dari jalur Al Bukhari: Abu An-Nu'man -yaifu Muhammad
bin Al Fadhl 'Arim- mengabarkan kepada kami, Abu 'Awanah
mengabarkan kepada kami, dari Abu Bis1r, dari Sa'id bin Jubair,
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dari hnu Abbas, dia berkata, "Kalian menyatakan bahwa ayat ini

dihapus (hukumnya),'Dan apabila sewakfu pembagian itu hadir

kerabat.' (Qs. An-Nisaa' [5]: 8) Demi Allah, ayat itu tidak dihapus,

akan tetapi termasuk yang disepelekan oleh manusia. Keduanya

adalah dua wali, wali yang meurarisi, yaifu yang diberi rezel<i, darr

wali yang tidak mewarisi, maka ifu yang mengatakan dengan baik,

yaitu mengatakan, "Aku tidak mempunyai unfuk memberi

kepadamu."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq AI Qadhi: Mahmud bin Khidasy

mengabarkan kepada kami, Abbad bin Hajjaj mengabarkan

kepada kami, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Abdurrahman bin

Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia berkata mengenai firman

Allah &, 'Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak

Wtim dan orang miskin, maka benlah mereka dan harla ifu
(sekdamya)." (Qs. An-Msaa' [5]: 8) Itu wajib diamalkan, dan aku

telah memberi berdasarkan ifu.

Dari jalur Isma'il bin Ishaq: Yahya bin l(halaf mengabarkan

kepada kami, Abu Ashim -yaitu Adh-Dhahhak bin Makhlad-

mengabarkan kepada kami, hnu Jurarj mengabarkan kepada

kami, Abdullah bin Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa

Asma' binti Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Al

Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq mengabarkan

kepadanya, bahwa Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-

Shiddiq memberi warisan ayahnya, Abdurrahman, dan saat ihr

Aisyah masih hidup, maka dia tidak meler;,latkan seorang miskin

pun di kompleknya, dan tdak pula kerabat kecuali dia

memberinya. Dan dia membacakan, "Dan apabila sewakfu

pembagian ifu hadir kerabat, anak tntim dan orang miskin, maka

berilah mereka dari harta itu (sekdamya)." (Qs. An-Nisaa' [5]: 8)
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Dan diriwayatkan secara shahih juga dari Urwah bin Az-
Zubair, hnu Sirin, Humaid bin Abdurrahman Al Himyari, yahya

bin Ya'mur, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, Al Hasan, Az-Ztrhri, Abu Al
Aliyah, Al 'Ala' bin Badr, Sa'id bin Jubair, dan Mujahid. Dan
diriwayatkan juga dari Atha'. Ini juga pendapatnya Abu Sulaiman.

Diriwayatkan juga bahwa ini tidak wajib, yaitu dari hnu
Abbas, Sa'id bin Al Musayyib, Abu Malik, dan Zaid bin Aslam.
Dengan ini berpendapatnya Malik, Abu Hanifah dan AsySyafi'i.
Kami tidak mengetahui hujjah bagi para pemegang pendapat ini,
bahkan ini adalah klaim yang hampa. Tidak ada seorang pun yang

memahami kata tp1 flakukanlah) dengan pemahaman, )o *; O1

,J"g fU,fu engkau mau maka jangan engkau lakukan).

Dan tidak adanya penghadiran ayat-ayat kami tidak berarti
bukti bahwa ayat itu dihapus, atau dikhususkan, atau bahwa ifu
anjuran, dengan konsekuensi unfuk dikatakan kepada apa ydrg
Udak ada dalilnya: Ini anjuran, atau ini dihapus, atau ini
dikhususkan. Sehingga menjadi pendapat dengan kebathilan. Dan
ini termasuk di antara yang di dalamnya mereka menyelisihi
jumhur salaf.

1748- Masalah: Mustakdarakah. Tidak shahih nash

mengenai warisan paman (dari pihak ibu). Maka apa yang tersisa

dari bagian para pemilik bagian warisan dan para pemilik bagian

tertenfu, dan tidak ada ashabah, tidak pula yang memerdekakan,

dan tidak pula asrlabanya yang memerdekakan. Maka di dalam
kemaslahatan-kemasalahatan kaum muslimin, tidak ada sedikit pun
dari itu yang dikembalikan kepada pemilik bagian dan tidak pula

kepada selain pemilik bagian dari kalangan kerabat. Karena hal itu

AlMuhalla - IE|



-!

tidak diwajibkan Al Qur'an, tidak juga As-Sunnah dan tidak juga

ijma. Bila mereka kerabat fakir maka diberi sesuai dengan kadar

kefakiran mereka, dan sisan5n di dalam kemaslahatan-

kemaslahatan kaum muslimin.
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KITAB WASI,AT

1749. Masalah: Wasiat wajib atas setiap orang lang
meninggalkan harta, berdasarkan apa yang dirir,rnyatkan kepada

kami dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata:
Rasulullah $ bersabda,

* frt"'; t1

:, f/. )zo t.fi /? 6 zz.d.js;;:rb+), Y! dQ
" Tidak berhak seoftrng muslim Wng **rrO; i*uu*

yang akan diutasiatkann5n bermalam selama dua malam, kecuali
wasiah5n telah tertulis di sisin5n."

hnu Umar berkata, "Tidaklah berlalu safu malam kepadaku
sejak aku mendengar Rasulullah $ mengatakan itu kecuali ada

uasiatku di sisiku."

(L;lr *V

ij
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Diriwayatkan kepada kami tentang wajibnya wasiat dari

jalur hnu Al Mubarak, dari Abdullah bin Aun, dari Na{i', dari

Umar, dari perkataannya.

Dari jalur AMurrazzaq, dari Al Hasan bin Ubaidullah, dia

berkata, "Thalhah dan Az-Zubair sangat menegaskan perkara

wasiat." Ini juga pendapat AMullah bin Abu Aufa, Thalhah bin

Mutharrif, Thawus, AsySya'bi dan lain-lain. Dan juga menrpakan

pendapat Abu Sulaiman dan semua ulama fikih Azh-Zhahiri.

Sebagian ulama berkata, "Tidak wajib." Mereka berhujjah,

bahwa khabar ini diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al Qaththan
dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari hnu Umar, dari Nabi $,
di dalamnya beliau bersaMa, *.'r-.ti of I-;/i;'i "y*g
mempunyai sauafu 5nng ingin diwasiatkannya."

Mereka berkata, "Beliau mengembalikan kepada

keinginannya." Dan mereka berkata, "Sesungguhnya Rasulullah #i
sendiri tidak berwasiat." Mereka meriwayatkan, bahwa hnu Umar

-periwayat khabar ini-, juga tidak beru,rasiat, dan Hathib bin Abu

Balta'ah menyaksikan Umar tdak berwasiat. hnu Abbas

mengatakan tentang oremg yang meninggalkan delapan dirham,

"Sedikit, udak perlu ada wasiat di dalamnya." Ali melarang

berwasiatnya orang yang tidak meninggalkan harta kecuali dari

tujuh rafus hingga sembilan ratrs. Dan Aisyah Ummul Mukminin

mengatakan tentang orang yang meninggalkan empat rahrs dinar,

"Di dalamnya adalah kelebihan dari anaknya." Diwayatkan dari

An-Nakha'i, "Wasiat itu tidak wajib." Ini juga merupakan pendapat

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i.

Semua ini tidak mengandung hujjah sedikit pun

mereka. Ulama yang menambahkan di dalam riwayatnln,

untuk
'tti \i
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'di "ingin mewasiatkarl', maka sesungguhnya Malik bin Anas

meriwayatkannya sebagaimana yang kami kemukakan tanpa

redaksi ini, tapi dengan redaksi mewajibkan saja.

Diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Numair dan Abdah bin
Sulaiman, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari hnu Umar,

sebagaimana yang diriwayatkan Malik.

Diriwayatkan juga oleh Yunus bin Yazid, dari Nafi', dari

hnu Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik.

Dirivrn5atkan juga oleh hnu Wahb, dari Amr bin Al Harits, dari
Salim bin AMullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi $,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Malik. Yunus dari Nafi', dan

kedua riwayat itu shahih. Karena keduanya shahih, maka wajiblah

wasiat berdasarkan riwayat Malik, dan wajib pula berkeinginan

unfuk berurasiat.

Perkataan mereka, bahr,ra Rasulullah #r fidak benuasiat,

maka vrnsiahya telah didahului oleh semua 5nng beliau tinggalkan

dengan saMa beliau yang tubil

.l;^b k; 6,Li; v,#tr i';* et

*Saungguhrym kami sel<alian 
ju-'nuOi 

fidak diwnrw. Apa

5nng l<ami tinggal<an adalah sdekah."

Dan ini adalah wasiat yang shahih tanpa ada keraguan,

karena beliau msuuasiatkan disedekahkannya semua yang beliau

tinggalkan bila beliau meninggal. Abar shahih yang menafikan

wasiat hanyalah yang diklaim oleh golongan Rafidhah yang sampai

kepada Ali.
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Pendapat yang diriwayatkan bahwa hnu Umar fidak

berrwasiat, maka ini bathil. Karena ini diriwa5ntkan dari jalur Asyhal

bin Hatim, dia dha'if. Dan dari jalur hnu tahi'ah -dia tidak

dianggap-.

Yang tsabit darinya adalah apa yang diriwayatkan Malik

dari Nafi' tentang wajibnya wasiat. Dan bahwa dia tidak bermalam

satu malam pun sejak dia mendengar khabar ini dari Nabi $,
kecuali wasiatrya telah tertulis di sisiryn.

Hadits Hathib dan Umar, maka ifu dari riwayat hnu
Lahi'ah, dan itu lebih gugur daripada disibukkan dengannya.

I(habar hnu Abbas, maka di dalam sanadnya terdapat L-aits bin

Abu Sulaim, dia dha'if. Sedangkan hadits Ali, maka itu adalah

pembatasan minimal dengan apa yang diantara fujuh rahrs hingga

sembilan rafus, dan mereka tdak berpendapat dengan ini.

Sementara di dalam hadits Ummul Mukminin tidak terkandung

keterangan mengenai apa yang mereka klaim.

Kemudian seandainya semua ifu shahih, maka itu Udak

mengandung hujjah. Karena mereka telah disanggah oleh para

sahabat, sebagaimana yang kami kemukakan. Bila terjadi

perselisihan, maka pendapat satu golongan tidak lebih utama dari

pendapat golongan lainnya, saat itu yang wajib adalah kembali

kepada Al Qur'an dan As-Sunnah, dan keduanya temyata

malajibkan wasiat. Sebagaimana yang kami kemukakan.

Pernyataan dari Al Qur'an, maka sebagaimana yang insya Allah

akan kami kemukakan.

1750. Masalah: Orang meninggal yang tidak berwasiat,

maka diwajibkan bersedekah atas namanya dengan sesuatu yang
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bisa dilakukan, dan ifu harus. Karena kefardhuan wasiat adalah

wajib sebagaimana yang telah kami kemukakan. Maka benar

bahwa telah diwajibkan dikeluarkannya sesuatu dari hartanya

setelah kematian. Bila demikian telah gugurlah kepemilikannya
dari apa yang wajib dikeluarkan dari hartanya, dan tidak ada

batasan dalam hal itu kecuali apa yang dipandang oleh para ahli

waris atau pelaksana wasiat, bempa sesuahr yang tidak merugikan
para ahli waris. lni juga pendapat segolongan sala{ dan shahih

atsardari Nabi $ mengenai ini.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik,

dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul
Mukminin, bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi $,
"Sesungguhnya ibuku mati mendadak. Seandainya dia sernpat

berkata-kata, niscaya dia bersedekah. Bolehkah aku bersedekah

atas namanya, wahai Rasulullah?" Rasulullah # prn bersabda,

" Ya." Maka dia pun bersedekah atas namanya.

Ini adalah ma,rajibkan sdekah atas orang yang Udak

malasiatkannya, dan perintah beliau $ adalah wajib.

Dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Qutaibah mengabarkan

kepada kami, Isma'il -lraitu hnu Ja'far- mengabarkan kepada

kami, dari Al Ala' bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu
Humimh, bahwa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah $,
"Sesungguhnya ayahku meninggal dan dia tidak berwasiat. Apakah

bisa ditebus kesalahannya dengan bersedekah atas naman5n?"

Beliau menjawab, " Ya."

Riwayat ini manrajibkan wasiat, dan unfuk bersedekah atas

nama orang yang fidak mewasiatkan, dan ifu harus, karena

penebusan (penghapusan kesalahan) tidak te{adi kecuali dalam hal

dosa. Jadi beliau $ menjelaskan, bahwa orang yang tdak
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melakukan wasiat, maka pelakunyra perlu ditebuskan dosanya

dengan bersedekah atas namanya. Ini hal yang tidak seorang pun

berhak menyelisihin5n.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufyan bin Ulrainah, dari

Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad bin

Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkata, "AMurrahman bin Abu

Bakar meninggal saat dia tidur, lalu Aisyah memerdekakan

seorang budak diantara budak-budaknya atas namanya."

Ini menjelaskan bahwa wasiat menunrt Aisyah.$ adalah

fardhu, dan bahwa berbuat kebaikan atas nama orang yang tidak

berwasiat adalah fardhu. Sebab bila tidak demikian tentu dia tidak

mengeluarkan dari harta saudaranya ifu apa yang tidak

diperintahkan unfuk dikeluarkan.

Dari jalur Abdurrazzaq: hnu Juraii mengabarkan kepada

kami, dari Ibrahim bin Maisarah, bahwa dia mendengar Thawus

berkata, "Tidak seorang muslim pun meninggal tanpa berwasiat

kecuali keluarganya lebih berhak, atau mereka berhak berwasiat

atas namanya." Ibnu Juraij berkata, "Lalu aku kemukakan ini

kepada hnu Thawus, dan aku berkata, 'Apa memang demikian?'

Dia menjawab, 'Ya'."

Yang mengherankan adalah mereka mengatakan, bahwa

riwayat yang mursalseperti riwaSrat gang musnad.

Telah diriwayatkan kepada kami dari AMurrazzaq, dari

Ibnu Jumij, Sufuan dan Ma'mar, semuanya dari Abdullah bin

Thawus, dari ayahnya, bahwa seorang lelaki berkata, "Wahai

Rasululah, sesungguhnya ibuku meninggal dan tidak berwasiat,

bolehkah alm berwasiat atas namanya?" Beliau menjawab, " Ya."
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Dari jalur Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu
Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, bahwa
Rasulullah $ memerdekakan seorang budak perempuan atas

nama seorang wanita yang meninggal yang tidak mewasiatkan dan

mensedekahkan barang atas nama dirinya-

Tidak ada riwayat mursal yang lebih bagus (sanadnya)

daripada kedua ini. Namun mereka menyelisihi keduanya karena

pendapat mereka yang rusak.

l75L- Masalah: Wajib atas setiap muslim untuk

berwasiat kepada kerabatrya yang tidak mewarisi, baik karena

sebagai budak atau kekufuran, ataupun karena ada orang yang

menghalangi mereka dari mendapatkan warisan, atau karena

mereka tidak mewarisi sehingga dia berwasiat untuk mereka sesuai

dengan ketulusannya, Udak ada batasan dalam hal itu.

Bila dia tidak melakukan itu, maka mereka diberi, dan itu
harus, sesuai dengan apa yang dipandang oleh para ahli waris atau

pelaksana wasiat. Bila kedua ibu-bapaknya atau salah satunya di
atas kekufuran, atau sebagai budak, maka itu juga wajib atasnya

unhrk berwasiat untuk mereka berdua atau salah safunya bila yang

lainnya tidak demikian. Bila dia tidak melakukan itu maka yang

bersangkutan diberi atau kedua-duanya diberi dari harta itu, dan ifu

harus. Kemudian setelah itu berwasiat sesuai kehendaknya.

Bila dia berwasiat unfuk tiga orang dari kerabahrya tersebut

maka itu sah. Kerabat adalah orang-orang yang nasabnya bertemu

dengan si mayit pada ayah, gmg bisa diketahui dengan itu bila

dinasabkan. Dan dari pihak ibu juga demikian, yaitu orang yang

bertemu dengan ibunya di dalam nasab ayahnya yang dapat
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dikenal dengan ifu bila dinasabkan kepadanya. Karena secara

bahasa mereka itu adalah kaum kerabat. Tidak boleh

dikesampingkan sebutan kerabat dari mereka tanpa berdasarkan

dalil.

Dalilnya adalah firman Allah &,

r3'*-if,1\ c;JiiS i-$Ot& U;t
w';;t-fi & tfi;69, r4 6'13 :i'r, i:r @ {si\(

@Wufri'y
"Bentmsiat unfuk ibu-bapak dan karib kerababgn secara

malrut fini adalah) kevnjiban abs orang-oftng yang bemlura.
Maka tnng mengwbah wasiat itu, setelah dia
mendengan5n, mal<a dosanya adalah bagi onng-
orang tnng mengubahn5m. Saungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Mengetahur." (Qs.Al Baqarah [2]: 180-181).

Jadi ini adalah kauajiban sebagaimana yang Anda dengar.

Maka keluar darinya kedua ibu-bapak dan kerabat yang mannrisi.
Dan tersisa orang yang Udak mer,ruarisi dari mereka atas

kefardhuan ini.

Karena ini hak 5nng wajib bagi mereka, dan telah unjib
bag mereka dari hartanya satu bagian yang diwajibkan
pengeluarannya bagi yang diwajibkan untuknya bila dia dizhalimi,

dan tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya, dan bila dia
berwasiat unfuk orang yang diperintahkan maka tidak dilarang dari
benuasiat unfuk selain mereka, dan setelah ifu dia boleh berwasiat

apa pun yang dia suka.
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Orang yang benuasiat untuk tiga kerabat maka dia telah

berwasiat untuk karib kerabat. Ini pendapat segolongan salaf.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan

Ibnu Juraij, keduanya dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dia

berkata, "Barangsiapa berwasiat untuk suafu kaum dan menyebut

nama mereka serta mengesarnpingkan kerabatnya yang

membutuhkan, maka wasiat itu ditarik dari mereka dan

dikembalikan kepada kaum kerabatnya. Bila di kalangan

keluarganya tidak ada orang-orang fakir, maka untuk orang-omng

fakir, siapa pun mereka."

Dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami,

dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Bila berwasiat sepertiga

kepada selain kerabatnya, maka boleh untuk mereka sepertiga dari

sepertiga itu, dan dikembalikan kepada kerabatrya dua pertiga dari

yang sepertiga ihr."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Hilal mengabarkan

kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa dia

berkata mengenai orang yang benrasiat unhrk tiga orang Snng

bukan kerabatnya, dia berkata, 'Unfuk kaum kerabat dua pertiga,

dan unfuk yang diberi wasiat sepertiga."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin Abdullah -yaitu
Ibnu Al Madini- mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah Adh-

Dharir mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan

kepada kami, dari Masruq, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya

Allah membagikan diantara kalian lalu membaguskan pembagian.

Dan sesungguhnya siapa yang menyukai pandangannya dan

mengesampingkan pandangan Allah & maka dia sesat.

Berwasiatkan untuk kerabatnu yang tidak ma,rtrarisi, kemudian
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tinggalkanlah harta sebagaimana yang telah dibagikan Allah
atasnya."

Dari jalur Isma'il: Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada
kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari
Atha' bin Abu Maimunah, dia berkata: Aku bertanya kepada
Salim bin Yasar dan AI Ala' bin Ziyad mengenai firman Allah &,

q;J\iS i-$fl-*;i W -{; oy "Jika dia meninssatkan hana

yang banyak, betwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatzya."
(Qs. Al Baqarah [2]: 180) t^alu keduanya meminta diambilkan
mushhaf, lalu keduanya membaca ayat ini, lalu keduanya berkata,
"ltu unfuk karib kerabat."

Dari jalur Isma'il: Ali bin AMullah mengabarkan kepada
kami, Mu'adz bin Hisyam Ad-Dastuwa'i mengabarkan kepada
kami, Ayahku menceritakan kepadaku, dari Qatadh, dari Abdul
Malik bin Ya'la, bahwa dia mengatakan tentang orang yang
berwasiat kepada selain kaum kerabat sedangkan dia mempunyai
kaum kerabat yang tidak mavarisinya, "Bahwa dua pertiga dari
sepertiga dijadikan unfuk kaum kerabat itu, dan sepertiga dari
sepertiga ifu unfuk yang dia wasiatkan."

Dari jalur Isma'il: Muhammad bin Ubaid mengabarkan
kepada kami, Muhammad bin Tsaw mengabarkan kepada kami,

dari Ma'mar, dari Qatadah, mengenai firman Allah &, W 'ti; oy

C;J\ii i-1.;\ 'ry;t " Jika dia meninssatkan haxa yans

banyak, betwasiat unfuk ibu-bapak dan karib kerabattya." (es. Al
Baqarah [2]: 180). Qatadah berkata, "Dihapus darinya kedua ibu-
bapak, dan tersisa kaum kerabat yang tidak mewarisi."
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Dari jalur Isma'il: Al Hajjaj bin Al Minhal mengabarkan

kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami,

dari lyas bin Mu'awiyah, dia berkata, "Ifu unhrk kaum kerabat." -
Maksudnya wasiat-. Tentang wajibnya wasiat untuk kaum kerabat

yang tidak mewarisi dikatakan juga oleh Ishaq dan Abu Sulaiman.

Sementara yang lainnya mengatakan tidak wajib, bahwa dia boleh

berwasiat untuk selain kerabatrya. Ini pendapat Az-Zuhri, Salim

bin AMullah bin Umar, Sulaiman bin Yasar, Amr bin Dinar, dan

Muhammad bin Sirin. Dan ini juga pendapat Abu Hanifah, Al
Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik dan AsySyafi'i.

Mereka berdalih dengan hadits tentang orang yang

berwasiat memerdekakan enam budak padahal dia fidak

mempunyai harta selain para budak itu. Lalu Rasulullah $
mengundi diantara mereka, lalu memerdekakan dua, dan empat

lainnya tetap menjadi budak. Lalu mereka berkata, "lni wasiat

unfuk selain kerabat."

Riwayat ini tdak bisa meniadi hujjah bagi mereka dalam

hal ini, karena di dalamnya tidak ada penjelasan bahwa itu terjadi

setelah furunnya ayat ten'sebut, dan kami tdak menyelisihi

mereka,bahwa sebelum fuunnya ayat itu maka seseoremg boleh

berwasiat untuk siapa saja yang dia mau.

Jadi khabar ini sesuai dengan keadaan yang dihapus

dengan meyakinkan tanpa ada keraguan di dalamnya. Maka

hukum khabar ini dihapus tanpa keraguan, dan ayat itu
menghapuskan hukumnya tanpa keraguan. Orang yang

menyatakan tentang yang menghapus bahwa ifu kembali dihapus,

dan tentang yang dihapus bahwa itu kembali menghapus, tanpa

berdasarkan nash yang tsabit tentang itu, maka dia telah

mengatakan hal yang bathil mengikuti apa yang tidak

L--
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diketahuinya, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak dia
ketahui, serta meninggalkan hal yang diyakini dan menghukumi
dengan dugaan. Dan ini adalah haram berdasarkan nash N
Qur'an.

Kami mengatakan, sesungguhryra Allah & berfirman,
" untuk menjelaskan sqala s6uatu." (Qs. An-Nahl [16]: 89). Maka

kami menetapkan, memastikan dan bersaksi, bahwa tidak ada
jalan unfuk menghapus penghapus dan mengembalikan hukum
yang dihapus tanpa keterangan yang menunjukkan kepada kita.

Seandainya selain ini dibolehkan, niscaya kita akan berada di
dalam kesamaran di dalam agama kita, dan tentunya kita menjadi
tidak mengetahui apa yang Allah @ perintahkan kepada kita dari

apa yang Allah larang. Sangat jauhlah Allah dari hal demikian.

Maka jelaslah bagi kita bathiktya argumen mereka dengan khabar
ini.

Lain dari ifu, di dalamnya tidak ada keterangan bahwa

orang ifu dari keturunan kaum Anshar, dan dia mempunyai kaum
kerabat yang tidak meuaarisi. Karena tidak ada keterangan ifu,
maka kemungkinan bahwa dia seorang sekutu pendatang yang

tidak mempunyai kerabat, sehingga tidak ada huijah bagi mereka

di dalamnya, dan tidak boleh memastikan dengan dugaan dan
meninggalkan keyakinan karena dugaan.

Yang lebih mengherankan adalah argumen mereka dalam
hal ini, bahwa Abdurahman bin Auf meurasiatkan unfuk para
Ummul Mukminin berupa sebuah kebun yang dijual seharga empat
ratus ribu dirham, dan unfuk para peserta perang Badar sebanyak
serafus dinar, yaifu serafus dinar unhrk setiap mereka. Umar
berwasiat unfuk setiap ufiunu oualadnya sebanyak empat ribu
dirham. Aisyah Ummul Mukminin berwasiat unfuk keluarga Yunus
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maulanya benrpa barang-barangnya. Sungguh ini termasuk

pengaburan yang sangat buruk di dalam agama. Seandainya aku

tahu apa lnng membolehkan berwasiat untuk selain kerabatrya.

Apakah dalam salah satu khabar ini mereka yang Allah
ridhai, tidak berwasiat unfuk kaum kerabat mereka? Bila mereka

berkata, "Tidak disebutkan di dalamnya." Maka kami katakan, dan

tidak disebutkan juga di dalamnya bahwa mereka mev,rasiatkan

sepertiga atau kumng. Boleh jadi mereka mewasiatkan lebih dari
sepertiga. Semua ini adalah hal memalukan. Kami berlindung

kepada Allah dari yang seperti itu, dan kami memohon kepada-

Nya perlindungan dan petunjuk.

L752. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Bila

seseorang mev,rasiatkan unfuk selain ahli waris, lalu dia menjadi

ahli waris saat meninggaln5n pemberi wasiat, maka wasiat

unfuknya ihr batal. Bila dia beruasiat unfuk ahli waris kemudian

menjadi bukan ahli waris, maka wasiat itu fidak sah unfuknga,

karena ketika diakadkan wasiat itu bathil, baik para ahli waris

membolehkan (merelakan) ifu ataupun fidak. Karena semuanya

menukil, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

" Tidak ada umsiat unfuk ahli wais."

Karena Allah & teUfr melarang itu, maka para ahli waris

udak berhak membolehkan apa yang Allah S batalkan melalui

lisan Rasulullah #i, kecuali mereka memulai itu sebagai hibah dari

diri mereka, karena itu adalah harta mereka. Demikian juga

pendapat Al Muzani dan Abu Sulaiman.

'?)t1*t'.t
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Bila dikatakan, kalian telah meriwayatkan dari jalur hnu
Wahb, dari AMullah bin Sam'an, Abdul Jalil bin Humaid Al
Yahshubi, Yahya bin A5rytrb dan Amr bin Qais Sandal. Umar bin

Qais berkata: Dari Atha' bin Abu Rabah. Sedangkan 5nng lainnya

berkata: AMullah bin Abdurrahman bin Abu Husain mengabarkan

kepada kami. Kemudian Atha' dan Abdullah sdrnd-Sorn

mengatakan, bahwa Rasulullah $ bersaMa pada tahun

penaklukan Makkah dalam pidatonya,

.Irjt iatf vr pjj,+; 3F: I
" Tidak dibolehkan otmsiat ,-* ahli unris kecuali pra ahli

waris menghendaki."

Atha' menambahkan di dalam haditsnya,

.t +';'o|t'#',*J, t rjlf',t{j
"Dan bita mqela membolehlan, mal<a -** frdak

berhak menarik kembali."

Maka kami katakan, hadits ini murcaL Kemudian ini

termasuk murcal yang sangat buruk, karena empat orang yang

disebutkan hnu Wahb semuanya muthrah, dan berhimpunnya

mereka adalah sangat mengherankan.

Yang kami tahu mengenai para ulama madzhab Hanafi

dan Maliki, mereka mengatakan, bahwa yang mursal seperti yang

musnad, dan yang musnad seperti yang mursal, dan mereka tidak

mempedulikan yang dha'if. l-antas mengapa mereka fidak

berpedoman dengan yang murcal ini? Akan tetapi ini termasuk

lnng mereka bersilang pendapat mengenainya-
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Abu Hanifah berkata, "Mereka boleh menarik kembali

setelah kematiannya." Sementara Malik berkata, "Mereka tidak

boleh menarik kembali kecuali mereka berada di dalam

tanggungannSn, maka mereka boleh menarik kembali."

1753- Masalah: Tidak dibolehkan wasiat melebihi

sepertiga, baik dia mempunlni ahli waris maupun tidak, baik ahli

waris membolehkan maupun fidak. Telah diriwayatkan secara

shahih dari berbagai jalur dari Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa dia

berkata: Rasulullah $ menjengukku, lalu aku bertanya, "Bolehkah

aku mennsiatkan seluruh hartaku?" Beliau menjawab, " ndak"
Aku bertanSa, "Bagaimana kalau setengahnln?" Beliau menjawab,

" Tidak." Aku bertanya lagi, "Bagaimana kalau sepertiganla?"

Beliau menjauab, " Ya. Dan septiga ifu sudah ban3mk."

Dan khabar yang menyebutkan bahwa seorang lelaki dari

golongan Anshar berwasiat menjelang kematiannSn unfuk

memerdekakan enam budak sedangkan dia tidak mempunyai harta

selain mereka. Lalu Rasulullah # merumggil mereka, lalu

mengundi mereka, lantas beliau memerdekakan dua dan

menjadikan empat lainnya tetap sebagai budak.

Malik berkata, "Bila wasiatrya lebih sedikit dari sepertiga,

seperti lebih dua dirham dan serupanya, maka wasiat dibolehkan

dalam semua itu." Ini menyelisihi khabar, dan salah dalam

pembatasannSra terhadap apa lrang disebutkan, baik lebih ataupun

kurang. Dan tambahan ihr -sedikit ataupun bunfk- tidak lepas

dari kemungkinan dari hak pernberi wasiat abu hak ahli uaris. Bila

dari hak pemberi wasiat, maka selebihryn dari itu adalah dari

haknya juga, maka harus dilaksanakan. Dan bila ihr dari hak ahli

waris, maka pemberi wasiat tidak boleh menghukumi pada harta
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mereka- Segolongan ulama berkata, "Orang yang fidak

mempunSni ahli rilraris, maka boleh mevvasiatkan seluruh

hartanya."

Hal itu shahih dari hnu Mas'ud dan yang lainnya.

Sebagaimana diriwa5atkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq,

dari Sufun Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abu

Maisarah Amr bin Syurahbil, dia berkata: AMullah bin Mas'ud

berkata kepadaku, "Sesungguhn5ra kalian termasuk penduduk desa

5rang paling pafut di Kufah, manakala seseorang diantam kalian

meninggal lalu tdak meninggalkan seorang ashabah maupun

kerabat, maka tdak menghalanginya bila dia menyalwkan

hartanSa kepada kaum fakir dan miskin."

Dari jalur Sufun bin Uyainah, dari Isma'il bin Abu Khalid,

dari AsyS5a'bi, dari Masmq, bahwa dia berkata menganai orang

yang tidak mempunSni maula lang memerdekakan, bahwa dia

boleh menyalurkan hartan5n sekehendaknya. Bila dia Udak

melakukannya, maka ifu untuk biful maaL

Dari jalur AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari A3ryub As-

Sikhtiyani, dari hnu Sirin, dari Abidah As-Salmani, dia berkata,

"Bila dia meninggal dan tidak ada akad atasnya unttrk seorang

pun, tdak pula ashabah yang malarisi, maka dia boleh

mevvasiatkan seluruh hartanya sekehendaknya. "

Dari jalur Hammad bin Salamah, bahwa Abu Al Aliyah Ar-

Rayahi dimerdekakan oleh maula{rya seorang Sa'ibah, lalu ketika

dia hampir meninggal, dia meunsiatkan selunfi hartanya untuk

selain wanita ifu, maka u/anita ihr pun mengadukan hal ittr, lalu

dipuhrskan unhrknya dengan warisan. Ini pendapat Al Hasan Al

Bastri, Abu Hanifah beserta para sahabaktya, Syarik Al Qadhi dan

Ishaq bin Rahwaih.
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Sementara Malik, hnu Sytrbmmah, Al Auza'i, Al Hasan bin

Hai, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Sulaiman berkata, "Dia boleh

meurasiatkan lebih dari sepertiga, baik dia mempunyai ahli waris

maupun tdak."

Para ulama yang membolehkan ihr berdalih dengan sabda

Rasulullah $ kepada Sa'd,

;6t'eririLiS'oL,fil
tlrttti,V d-ltJli e-LJt

.J6t'o fr{"'^sa'fr;:$'b('u ?
"Sepertiga, dan sepertiga ifu sudah barynk. Bila engkau

maninggalkan para ahli warismu dalam keadaan berkecukuryn

lebih baik daripada engl<au meninggalkan mereka dalam keadaan

miskin gng meminb'minb kepda orang lain."

Mereka berkata, "Rasulullah $ menetapkan alasan dalam

hal tdak boleh melebihi sepertiga dalam wasiat adalah agar

memberi kecukupan kepada para ahli waris. Bila dia tdak

mempunyai ahli waris, maka hilanglah alasan ihr, sehingga dia

boleh berwasiat sesukanya." Mereka juga berkata, "ld pendapat

hnu Mas'ud, dan tdak diketahui ada sahabat yang

menyelisihinya."

Mereka juga berkata, "Karena harta orang yang tidak

mempunyai ahli waris menjadi hak kaum muslimin, karena

merupakan harta yang tdak diketahui pemiliknya. Karena

demikian, dan tidak seorang pun yang memiliki hak terhadapnlra,

maka pemiliknya boleh menyalurkannya sesuai kehendaknp."

Mereka juga berkata, "sebagaimana halnya Imam boleh
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menyalurkannya setelah kematian pemilik sesuai dengan

kehendaknya, maka demikian juga pemilikrryu."

Kami tidak mengetahui sesuafu pun yang dengannya

mereka mengacaukan, dan semua ini tidak mengandung hujjah

bagi mereka dalam hal ini. Perkataan mereka, bahwa

Rasulullah S menetapkan alasan untuk tidak melebihi sepertiga

untuk mencukupi para ahli waris adalah bathil dari perkataan

mereka. Beliau #& fidak pemah mengatakan, bahwa seseorang

tidak boleh melewati sepertiga dalam wasiat, karena itu untuk

mencukupi para ahli waris, tapi png beliau katakan adalah Ljit
ztrt

15 e^l*ltj "sepertiga, dan sepertiga ifu sudah banyak."

Jadi ini adalah perkara 5ang berdiri sendiri, dan hukum

yang terpisah tanpa terkait dengan yang setelahnya, kemudian
beliau $ memulai perkara lainnya yang berdiri sendiri tanpa

terkait dengan yang sebelumnya, lnng mana beliau bersaMa, 'dJ,51

u"6r A;:k-'-Jo'&bl*s o(',H *;+t uir: Lti ol

" Saungguhn5n bila engkau meninggall<an para ahli waismu
dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada engl<au

meninggalkan merel<a dalam kadaan miskin meminb-minb
kepada orang lain."

Dalil pendapat ini adalah bahwa tidak boleh menisbatkan

kepada Rasulullah $, bahwa beliau beralasan dengan alasan yang

rusak lagi mungkar. Sangat jauh beliau dari ih:.

Kami dapati orang yang mempunyai sepuluh orang ahli

waris fakir, dan dia tidak meninggalkan kecuali safu dirham, maka

dengan pengakuan mereka, dia boleh meru,rasiatkan sepertiganya,

dan tdak meninggalkan untuk mereka apa yang mencukupi
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mereka dari lapar, baik dengan sekali makan siang ataupun sekali

makan malam.

Kami dapati juga orang yang tidak meninggalkan ahli waris

kecuali seorang ahli waris yang kaya, berkecukupan dan banyak

harta, dan dia hanya meninggalkan safu dirham, maka menururt

mereka datr menunrt kami, dia tidak boleh mewasiatkan kecrrali

sepertiganya, padahal ahli warisnya ifu tdak membutuhkan apa

yang ditinggalkannya. Seandainya alasan itu adalah sebagaimana

yang mereka sebutkan, niscaya seseorang lrang meninggalkan sahr

orang anak, dan dia meninggalkan tiga ratgs ribu dinar, maka dia

boleh mer,ruasiatkan setengahnya, karena selebihnya dari ih,

mencukupi selamanya.

Seandainya alasannya untuk mencukupi para ahli waris,

niscaya diperhatikan apa yang bisa mencukupi mereka

berdasarkan perhitungan banyak dan sedikifrya harta, sedangkan

ini adalah bathilmernnfi semuanya'

Maka benar bahwa oEmg-orang !,ang mengatakan bathil,

dan bahwa syari'at dalam hal itu hanyalah membatasi sepertiga

tanpa hal lainnya, baik harta ifu sedikit maupun banyak, dan baik

ihr menorkup untuk para ahli waris ataupun tdak'

Perkataan mereka, bahwa ifu adalah perkataan hnu

Mas'ud dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan

sahabat, maka boleh jadi dengan alasan ini mereka mencela para

ulama madzhab Maliki dan syaf i, dengan berhujjah kepada

mereka dengan yang sepertinSa, dan mengemukakannya kepada

mereka di selain pada tempaErya, mereka selalu mengemuka-

kannya.
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I
Sedangkan kami tidak memandang hujjah kecuali di dalam

nash N Qur'an atau As-Sunnah dari Rasulullah $.
Perkataan mereka, bahwa kaum muslimin berhak

mengambil harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, karena

harta ifu f,dak ada lagi pemiliknya, maka karena tidak ada yang

berhak setelah kematiannya, maka pemiliknya lebih berhak
terhadapnya. Hal ini Udak menambahkan kepada kami atas

pengulangan perkataan mereka, dan dengan menjadikan klaim
mereka sebagai hujjah untuk klaim mereka. Dalam hal ini kami
menyanggah mereka, karena tidak sebagaimana yang mereka

katakan, sebab kita dan harta kita adalah milik Allah. Tidak
seorang pun boleh bertindak pada dirinya dan tidak pula pada

harta kecuali dengan apa yang diizinkan Allah di dalamnya sebagai
pemiliknya. Dan hartamu adalah harta Allah &.

Seandainya Allah & naat melepaskan tangan kita terhadap

harta kita sesuai kehendak-Nya niscaya tidak boleh bagi kita
menghukuminya, sebagaimana tidak boleh bagi kita menghukumi
di dalamnya, karena Allah & mat membolehkan kita bertindak di
dalamnya. Seandainya Allah & m* mengizinkan kita di dalam

wasiat setelah kematian tentulah kita tidak boleh mewasiatkan
sedikit pun. Namun Allah & membolehkan sepertiga atau kurang,

maka hal itu menjadi boleh, dan tidak boleh lebih karena yang

lebih dari itu adalah tdak boleh.

Perkataan mereka, bahwa Imam boleh menyalurkannya

sesuai kehendaknya, maka pemiliknya adalah lebih utama. Ini

adalah perkataan yang dingin dan qiyasan yang rusak, Mereka juga

mengatakan tentang seseorang yang meninggalkan seorang isti
dan Udak meninggalkan kerabat, tidak pr.fla maula, dan ashabah,

bahwa seperempat unfuk istri, dan tiga perempakrya disalurkan
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oleh Imam sesuai kehendaknya, dan bahwa dia (si mayit) tidak

boleh manrasiatkan lebih dari sepertiga.

Mengapa mereka udak mengqiyaskan dengan ini,

sebagaimana Imam boleh menynlurkan png tiga perernpat ihr

sesuai kehendaknya, maka demikian juga pemilik harta. Akan

tetapi, inilah kadar pengqlrasan mereka, silakan dicermati.

Bila para ahli waris mengizinkan unhrk lebih dari sepertiga,

maka Atha', Al Hasan, Az-Ztrh''1 Rabi'ah, Hammad bin Abu

Sulaiman, Abdul Malik bin Ya'la, Muhammad bin Abu Laila dan Al

Auza'i mengatakan, "Bila para ahli waris mengizinkan, maka

mereka tidak boleh menarik kembali." Mereka tidak mengkhusus-

kan izin sehatrya orang 5nng mengizinkan dalam keadaan sakit.

Syuraih, Thawus, Al Hakam bin Ulninah, An-Nakha'i, Asgr

Sya'bi, Sufuan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hai, Abu Hanifah, Aqr
Syafi'i, Abu Tsaur dan Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Bila

mereka mengizinkannya di dalam sakitrp atau saat kematiannya

atau di dalam sehabrya, unhrk mev,rasiatkan lebih dari sepertiga,

maka itu tidak mengharuskan mereka, dan mereka boleh

menariknya kembali bila yang bersangkutan telah meninggal."

Segolongan ulama berkata, "lhr udak boleh." Sebagaimana

diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki', dari Al Mas'udi -lnitu
Abu Umaisy Utbah bin Abdullah bin Utbah bin AMullah bin

Mas'ud-, dari Abu Aun -5nitu Muhammad bin Ubaidullah Ats-

Tsaqafi-, dari Al Qasim bin Abdurrahman, bahwa seorang lelaki

meminta pandangan para ahli warisnya unh"rk meurasiatkan lebih

dari sepertiga, lalu mereka mengizinkann5n, lantas setelah lelaki itu

meninggal, mereka menarik kembali. Ibnu Mas'ud ditanya

mengenai ifu, maka dia pun berkata, "Mereka berhak atas hal ifu,

penyimpangan tersebut tidak boleh."

L-
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Dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufi7an Ats-Tsauri, dari Daud,

dari lkrimah, dari hnu Abbas, dia berkata, "Menimbulkan

mudharat di dalam wasiat termasuk perbuatan dosa besar."

Kemudian hnu Abbas membacakan ayat,

;i irSL'35, $ru;:* fi ,i,i'r:L i^v

" Itulah hukum-hukum Allah, maka kamu

melanggamya. Barangsiap yang melanggar hukum-hukum Allah."
(Qs. Al Baqarah [2]:229)

Dari jalur AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Asy'ats bin
Abdullah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Hurairah secara

musnad, bahwa seseorang melakukan amal ahli kebaikan selama

fujuh puluh tahun, lalu ketika dia berwasiat dia melampaui di

dalam wasiatnya, maka amalnp ditutup dengan keburukan

sehingga dia masuk neraka. Dan ada seseorang yang melakukan

pertuatan ahli keburukan selama h{uh puluh tahun, lalu dia adil di

dalam wasiafurya, maka amalnya difufup dengan kebaikan, maka

dia pun masuk surga-

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Jika kalian mau bacalah,

ioi 
"t!L 

AD 'Itulah hukun-hukum Allah' hingga, W -+Li

@ 'siksaan yang menghinakan.' (Qs. Al Baqarah l2l: 901."

Kami kemukakan ini hanya karena perkataan Abu Hurairah.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari

Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Ketidakadilan penyimpang

yang masih hidup ditolak sebagaimana ditolaknya ketidak adilan

penyimpang di dalam wasiatrya." Ketiga sahabat itu Udak

diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat ig,
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mereka membatalkan apa lrang menyelisihi As-Sunnah dalam

wasiat, dan mereka tidak mernbolehkan, serta tidak mens5aratkan

keridhaan para ahli waris. Ini merupakan pendapat Al Muzani,

Abu Sulaiman dan para ulama fikih Azh-Zhahiri.

Malik berkata, "Bila dia meminta izin mereka dalam

keadaan sehatrla, lalu mereka mengizinkanya, maka mereka

boleh menarik kernbali bila dia telah meninggal. Bila dia meminta

izin mereka dalam keadaan sakit yang bisa mengantarkan kepada

kematiannya, lalu mereka mengizinkanngra, maka mercka tidak

boleh menarik kernbali, kecuali mereka di dalam keluarganya dan

tanggungan nafkahnya maka mereka boleh menarik kembali."

Pendapat Malik, maka kami fidak mengetahuinya dari

seorang pun sebelumnya, dan kami tidak mengetahui hujjahnya.

Dan harta ihr, seluruhnya ahupun sebagiannya, fidak lepas dari

milik si pemiliknya baik di kala sehatrya maupun sakitnya, atau

seluruhnya atau sebagiannya milik ahli warisnya baik di kala sehat

ataupun sakitrSn si pemilik. Karena hana itu milik pemiliknya di

kala sehat dan sakitrya, maka fidak ada hak ahli waris di

dalamnya, dan adalah mustahil la$ bathil berlakunya izin mereka

pada apa yang mereka tidak memiliki hak di dalamnya, dan pada

apa yang haram atas mereka.

Bahkan seandainp mereka mencuri safu dinar saja dari ifu,

niscaya berlaku hukum potong tangan atas yang mencurinSn dari

mereka. AdakalanSn salah seorang dari mereka meninggal

sebelum meninggalnyn si sakit lalu si sakit malah malarisinya, dat

tidak ada jalan bagi seseorang unfuk merrgatakan, bahwa sebagian

dari harta orang sakit adalah hak ahli warisnya sebelum kematian

orang yang dirrarisi. Berdasarkan apa yang telah kami sebutkan-

Maka pendapat irrr bathilsecara megakinkan.
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Ulama yang membolehkan izin mereka berhujjah dengan
firman Allah fu, " Penuhilah akad-akaditu " (Qs. Al Maaidah t5]: 1)

Ini adalah akad yang telah mereka berlakukan, maka mereka harus
memenuhinya.

Ulama yang membolehkan memerdekakan sebelum
memiliki, dan membolehkan talak sebelum nikah, dari pembolehan
mereka maka mereka juga membolehkan izin ini, narnun mereka
saling bersilang pendapat mengenai ifu.

Ali berkata: Sedangkan kami, maka kami mengatakan,
setiap akad yang tdak diperintahkan atau dibolehkan Al Qur'an
maupun As-Sunnah maka itu bathiL Allah & hanSnlah me-

merintahkan pemenuhan akad-akad yang telah diperintahkan atau
dibolehkan dengan nash.

otung yang mengadakan akad kemaksiatan, maka Allah &
tidak mengizinkan unfuk memenuhinla, bahkan mengharamkan
ifu atasnya. Sebagaimana orcmg yang mengadakan akad atas

dirinfn untuk berzina, atau minum khamer. Dan melebihi sepertiga
(dalam wasiat) adalah kemaksiatan 5nng dilarang, maka akad
dalam mengizinkan ifu 5nng termasuk hal 1n,S tdak diizinkan
Allah & adalah bathil lagi diharamkan. Sehingga pendapat ini
gugur.

Ulama yang membolehkan para ahli waris unfuk
membolehkan ifu setelah kematian, maka ifu kesalahan yang

sangat jelas. Karena saat ifu harta tersebut menjadi milik para ahli
waris, maka hukum pemberi wasiat pada apa Srang mereka miliki
dengan warisan adalah bathil, berdasarkan saMa Rasulullah #i,

.it?'& &t?:r, A;1, 7ic :'ot
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"saungguhnya harta, danh dan kehormabn kalian adalah

haran atas kalian."

Maka mereka tidak berhak membolehkan kebathilan. Tapi

bila mereka mau menunaikan ifu dari harta mereka dengan pilihan

mereka sendiri, maka itu dibolehkan bagi mereka, dan saat ifu

mereka menjadikan pahala bagi siapa lnng mereka kehendaki.

Dan ini termasuk hal yang diselisihi oleh tiga orang sahabat,

dan tidak diketahui ada 5nng menyelisihi mereka dari kalangan

mereka.

L754. Masalah: Barangsiapa ]rang me'wasiatkan lebih

dari sepertiga hartanya, kemudian terjadi pertrbahan pada hartanSp

ihr, maka tdak dibolehkan dari wasiatnya kecuali kadar

sepertiganya pada saat wasiat tersebtrt. Karena selebihnp

merupakan akad yang haram lagi tidak dibolehkan sebagaimana

yang telah kami sebutkan. Perkam bathil tdak sah pada png
kedua, karena tidak diakadkan, dan tidak mustahil melebihi akad

yang hukumnya tdak sah bila diakadkan, kemudian hukumnya sah

bila tidak diakadkan.

Bila dia menrasiatkan sepertiganya atau kurang, kemudian

hartanya berlnrrang hingga wasiatrya tidak terpenuhi, kemudian

bertambah, maka tdak dilal$anakan dari wasiatryn kecuali kadar

sepertiga dari apa yang kembali kepadanya dari hartanya, karena

rrasiatrya yang melebihi dari sepertiga hartanya yang kembali

kepadanya telah batal, sedangkan yang batal maka tidak ada jalan

unfuk kembali kepadan5n tanpa memulai pengulangannSa dengan

akad lainnya, karena akad pertama telah batal.
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Bila dia merpasiatkan lebih dari sepertiga hartanln dengan
sengaja, dan dia mempunyai harta yang tidak diketahuinya, maka
Udak dilaksanakan kecuali pada kadar sepertiga dari apa yang

diketahui saja, karena dia mengakadkan apa yang melebihi ihr
dengan akad maksiat, maka iE bafrliL

Bila dia mengatakan pada setiap png kami sebutkan,
"Sesungguhnya Allah memberiku re*:el<i, maka aku meurasiatkan

darinya sekian." Atau dia mengatakan, "Bila aku meninggal aku
berwasiat untuk dikeluarkan darin5n sepertiga dari apa yang

ditinggalkan, atau sebagian 1nng kurang dari sepertiga." Atau dia
mengatakan, "Lalu dikeluarkan dari apa yang ditinggalkan sekian

dan sekian." Maka ini boleh, dan r,rnsiatrya dilaksanakan dari
setiap yang diperolehnya sebelum kematiannya dan setelah wasiat
ihr, dengan cara apa pun dia mernperolehnya secaftt sah, atau

dengan cara apa pun dia memilikinln secara sah, baik dengan

warisan atau lainnya, baik dia telah mengetahuinya ataupun belum.

Karena dia mengadakan akad yang sah pada apa yang

ditinggalkannya, dan tidak mengkfiususkan apa yang dirnindnya
saat berwasiat. Dan dia telah mengakadkan unsiah3n dengan
akad yang sah, tanpa melampaui apa ltang diperintahkan Allah &,
maka itu adalah wasiat yang sah sebagaimana yang kami
sebutkan.

Bila dia mewasiatkan sepertiga hartanp -dan hartanya
mencakupi-, dan dia mempunlni harta yang tidak diketahuinya,

kernudian harta yang dia ketahui ifu berkurang atau tidak
berlarang, maka wasiahya berlaku pada apa yang dia ketahui dan
pada apa yang tdak diketahuin5ra- Karena dia mengakadkannya

dengan akad yang sah lagi sempurna dari sejak mengakadkannya

hi.rggu meninggal. Dan diyatrya bila dia terbunuh se@ra Udak
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sengaja tdak masuk ke dalam wasiatrya yang dilaksanakan,

karena diSnt itu tdak diwajibkan untuknya, dan dia tdak
memilikinya, karena diyat itu diwajibkan setelah kematiannya

unfuk para ahli r*nrisnya.

Ini pendapat segolongan alaf. Sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah, dari Al
Hajjaj bin Arthah dan Ziyad Al A'lam. Al Hajjai berkata: Dari Abu

Ishaq As-Sabi'i, dari Al Harits, dari Ali bin Abu Thalib. Sementara

Ziyad Al A'lam berkata: Dari Al Hasan. Kemudian Ali dan Al

Hasan sama-sama mengatakan tentang orang yang meurasiatkan

sepertiga hartanya, kemudian dia tefrunuh se@ra tidak sengaja,

bahwa sepertiga diyatnya masuk ke dalam sepertiganya (Snng

diwasiatkan). Bila dia mendapatkan harta tanpa menyadarinya,

maka sepertigan5a masuk ke dalam wasiatr5n. Ini pendapat

hrahim An-Nakha'i, Al Auza'i, Abu Hanifah beserta para

sahabatr5n. Dan demikian juga pendapat Abu Tsaur, Ahmad bin

Hanbal dan Ishaq. Jauh dari kemungkinan diyat demikian,

sehingga tidak masuk ke dalam wasiat.

Yang lainnya mengatakan, "Dilrat ifu Udak masuk ke dalam

wasiat,ya kecuali apa yang telah dia ketahui dari hartanya, dan

tidak pada apa yang tidak diketahuinya." Ini diriwayatkan dari

Aban bin Utsman, Umar bin AMul Aziz, Makhul, Yahya bin Sa'id

Al Anshari, dan Rabi'ah.

Malik juga mengatakan demikian, kecuali pada apa 5ang

diharapkannya namun tidak diketahui kadamya, seperti

keuntungan harta yang sedang dinantikann5ra, atau penghasilan

yang tidak diketahui nilainya, maka wasiatrya mencakupi ifu.

Kami tidak mengetahui pembagian ini dari seorang pun

sebelumnya, dan kami tdak mengetahui hujjahnya. Dalil

L
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kebqraran pendapat kami adalah firman Allah & di daram ayat
u/arisan,

,i'6k,eiii*; ):;'u
" (Pembagian-pembagian tersebut di qtas) sesudah dipenuhi

wasiat yang dia buat atau (dan) squdah diba5mr utangnya.,' (es.
An-Nisaa' [4]: 1U

Jadi Allah & marajibkan warisan pada setiap yang

diketahui dari hartanya atau yang tidak diketahuinya, dan
ma,r'rajibkan wasiat dan utang didahulukan atas warisan. Maka
yang membedakan antara ifu adalah membatalkan tanpa
berdasarkan dalil. Adapun gnng batal dari wasiat hanyalah yang
dimaksud pada apa yang dilarang Ailah S. Kami tidak mengetahui

hujjah baE yang menyelisihi kami. Dan dalam hal itu juga mereka
telah menyelisihi sahabat lrang fidak diketahui adanya yang
menyelisihinya dari kalangan sahabat.

Bila mereka ber.kata, "sesungguhnya riwayrat tentang ifu
dari AIi bdak shahih, karena di dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj
dan Al Harits." Maka kami katakan, riwayat dari Aban bin Utsman
juga tidak shahih, karena riwa5nt itu dari Abdul Hakam bin
Abdullah, dia dha'if. Danjuga tidak shahih riwayat dari umar bin
Abdul Aziz, karena riwayat ifu dari Yazid bin Iyadh, dia pendusta.
Tidak shahih juga riwaSnt dari Makhul, karena riwayat ifu dari
Maslamah bin Ali, dla dha1f, Dan ndak shahih juga riwayat dari
Rabi'ah dan Yahya bin Sa'id, karena riwayat ifu dari orang yang
tidak disebutkan namanya.

@] - AlMuharla



t755. Masalah: Tidak boleh wasiat untuk mayit, karena

mayit tidak bisa memiliki sesuatu. Barangsiapa berwasiat unfuk

orang yang masih hidup lalu orang ifu meninggal maka wasiat itu

batal. Bila berwasiat unfuk orang yang masih hidup dan untuk

mayit, maka setengahnya boleh untuk yang masih hidup dan

setengah yang lainnSra unfuk mayit batal.

Begitu juga bila berwasiat untuk dua orang 5nng masih

hidup kemudian salah safunya meninggal, maka dibolehkan

setengahnya unfuk yang masih hidup dan setengah lainnya yang

untuk mayit batal. Ini juga pendapat Ali bin Abu Thalib dan yang

lainnya.

Malik berkata, "Bila orang yang berwasiat tahu bahwa

orang yang diberi wasiat itu telah meninggal maka yang

dirlnsiatkan menjadi hak para ahli waris orang yang telah

meninggal itu, tapi bila dia tidak mengetahui maka itr,r menjadi hak

para ahli waris pemberi wasiat."

Ali berkata: Ini pembagran yang rusak tanpa dalil. Bila

dikatakan, "Bila ms,ruasiatkan untuknya sedangkan dia telah

meninggal, maka sebenamya dimaksudkan untuk para ahli

warisnla." Maka kami katakan, ini bathil. Karena bila

memaksudkan wasiat ifu unfuk para ahli warisnya, niscaya dia

mampu mengatakan ifu. Maka mengada-adakan apa yang tidak

dikatakannya adalah penentuan hukum dengan dugaan,

sedangkan penenfuan hukum dengan dugaan tidak dibenarkan.

L756- Masalah: Wasiat unh.rk ahli dzimmah adalah

boleh. Dan dalam hal ini kami tdak mengetahui perbedaan

pendapat. Rasulullah $ bersaMa,
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" Pada setiap Wng memiliki nuU O*n

pahala."
baah terdapat

1757. Masalah: Tidak dibolehkan wasiat dengan sesuatu
yang tidak berlaku bagi yang diberi wasiat, atau pada apa yang

diwasiatkan saat kematian pemberi wasiat. Seperti mer.r,rasiatkan

unfuk menafkahi seseorang pada waktu tertenfu, atau
memerdekakan seorang budak setelah melayani si fi.rlan selama

unktu tertentu, baik sedikit maupun banyak, atau mengumsi
kebunnya dari permulaan, atau pelayan rumahnya, dan
sebagainya. Semua ini adalah bathil, fidak ada yang dapat
diberlakukan dari ifu. Ini merupakan masalah yang diperdebatkan
oleh para ulama.

DiriwaSntkan kepada kami dari jalur Ibnu Wahb, dari Al
laits bin sa'd, dari Yazid bin Abu Habib, dari hnu Syihab, bahwa
mengatakan tentang orang lrang me\ rasiatkan kambing unfuk
orcmg lain semasa hidupnya ifu boleh, dan unhrk penerima wasiat
dari kambing itu hak unfuk mengambil susunya, bulunya dan anak-

anaknya selama masa hidupnya, karena dia berkerja dan
mengurusinya, namun dia tidak berhak memakan darinya kecuali

sekadar apa yang dimakan oleh pemiliknya dari penghasilannya.

Begitu juga berhak memperoleh dari anak-anaknya seperti apa
yang diperoleh dari para induknya.

Ini pendapat yang sangat jelas salahnya. Pertama, dia
menetapkan unfuknya bulu, susnr dan anak-anaknya selama masa

hidupnya karena dia mengurusinSa, jika demikian maka ini adalah
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upah, sedangkan upah berupa sesuafu yang tidak diketahui unfuk

masa yang tidak diketahui adalah bathil lagi tidak boleh, dan

memakan harta dengan cara yang bathil, serta syarat yang tidak

terdapat di dalam Kitabullah & adalah bafiil. Kemudian tidak

menetapkan unfuknya kebolehan memakan dari kambing-kambing

ifu kecuali apa yang dimakan oleh pemberi wasiat darinya, maka

ini sangat bathil, karena hal itu tidak diketahui. Karena mungkin

saja dia makan banyak darinya pada suafu tahun, dan mungkin

juga tidak makan sesuafu pun darinya, dan mungkin juga makan

sedikit darinya. Maka ini juga memakan harta dengan cara yang

bathil.

Sementara pemberi wasiat berhak menjualnya, menghibah-

kannya, dan menjual sebagiannya, Maka mengapa tidak

menetapkan untuk penerima wasiat hak unfuk menjual

sebagiannya dan menghibahkan sebagaimana hak pemberi wasiat?

Jika tidak, maka apa perbedaan antara menghabiskan dengan

dimakan dan menghabiskan dengan dijual atau dihibahkan?

Ali berkata: Culmplah dari ini, bahura yang diberi wasiat

tidak terlepas dari memiliki kambing yang diwasiatkan untuknya

selama masa hidupnya atau tidak memilikinSa, dan tidak ada jalan

untuk bagian ketiga (kemungkinan ketiga). Bila dia memilikinya

maka dia berhak menjual seluruhnya apa lpng dikehendakinya

darinya dan juga menghibahkannya serta mernakannya.

Bila tidak memilikinya maka tidak halal baginya memakan

sesuatu pun darinya, dan tidak pula dari bulunya dan tidak pula

dari susunya dan anak-anaknya, karena itu adalah harta orang lain,

sedangkan Rasulullah dh telah bersaMa,

.rt?'&L €G|lic2 oy
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" Sesungguhn5n harta dan darah kalian adatah haran at,s
kalian."

Tidak diragukan -berdasarkan nash N eur.an-, bahwa
apa yang ditinggalkan oleh mayrt dari harta yang tidak diwasiatkan
maka dipastikan bahwa itu adalah milik para ahli waris. Karena itu
milik mereka, maka udak halal bagi pemberi wasiat unfuk
menghukumi pada harta ahli waris.

Diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazzaq, dari Ma,mar,
mengenai orang yang berwasiat unfuk zaid sepertiga hartanya,
dan pemberian nafkah untuk yang lainnya hingga meninggalnya,
bahwa ifu dihentikan unfuk penerima wasiat nafkah setengah dari
sepertiganya.

Ini salah, karena bisa saja dia hanya hidup sehari atau
kurang, dan bisa juga hidup puluhan tahun. Maka har ini udak
diketahui dengan pasti. Jadi ini bathil karena tidak diketahui apa
yang diwasiatkannya.

Diriwayatkan kepada kami dari Sufu* Ats-Tsauri,
mengenai orang yang mengakadkan kitabah kepada budaknya
dengan seribu dirham dan nilainya seribu dirham atau lebih, lalu
dia tidak mewasiatkan sedikit pun untuknya. Maka bila dia
berwasiat mengakadkan kitabah dengan yang kurang dari nilainya,
maka apa yang kurang dari nilainya itu adalah wasiat untuknya.

Ali berkata: Ini salah, dan wasiat mukatabah adalah bathil
karena dengan kematian pemberi wasiat maka si budak sudah
keluar ke pemilikan ahli waris, maka wasiat mengakadl<an kitabah
budak milik ahli waris adalah bathil karena itu adalah harta ahli
waris.
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Al Auza'i mengatakan tentang orang yang mempunyai tiga

anak dan seorang budak, lalu dia berwasiat agar budak itu

melayani salah seorang dari anak-anaknya ifu -dia menyebutkan

namanya- selama setahun, kemudian si budak merdeka, bahwa si

budak harus melayani semua anak-anaknya ifu selama setahun,

kemudian dia merdeka.

Ali berkata: Ini salah, karena ini adalah menghukumi

dengan apa yang tidak diwasiatkan oleh pemberi wasiat. Maka dia

tidak menunaikan wasiatnya dan tidak pula membatalkannya. Dan

itu tidak terlepas dari sah atau msak. Bila itu sah, maka dia telah

membatalkan yang sfr, dan bila itu rusak maka dia telah

membolehkan yang rusak.

Bila dia berkata, "Aku memadukan yang rusak dan yang

sah, lalu membolehkan yang sah dan membatalkan yang rusak."

Maka kami katakan kepadanya, jusku engkau membolehkan yang

rusak, yaitu melepaskan kepemilikan anak-anak mereka dan budak

mereka, padahal Rasulullah $ telah bersabda,

.?t?"eb ;3t;i3 {iG2 oy

"sesungguhnya danh dan harta kalian adalah haram abs

kalian."

Al l.aits bin Sa'd mengatakan bolehnya mewasiatkan semua

yang kami sebutkan, bahwa itu tidak boleh. Dan dia mengatakan

tentang orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya unfuk

seseorang dan nafkah untuk yang lainnya selama hidupnya, bahwa

sepertiga itu dibagi diantara keduanya masing-masing setengah.

Ini salah, karena ihr bukan harta yang diwasiatkan oleh

pemberi wasiat.
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Tidak boleh mengalihkan apa yang diwasiatkan oleh

pemberi wasiat kepada apa yang tidak diwasiatkan kecuali

berdasarkan nash, sementara tidak ada nash mengenai apa yang

dikatakan oleh Al-l-aits

Utsman Al Batti mengatakan tentang orang yang

merruasiatkan nafkah sepuluh dirham setiap bulan unfuk Zaid, dan

serafus dirham setiap bulan unfuk Amr, bahwa keduanya saling

berbagi. Yang diberi wasiat serafus dikalikan serafus, dan yang

diberi wasiat sepuluh dikalikan sepuluh lalu diberikan bagiannya,

dan sisanya diberikan kepada yang diberi wasiat semtus. Bila pada

bulan kedua yang diberi wasiat sepuluh diberi dua puluh dan yang

diberi serafus diberikan seratus, maka si pemilik sepuluh

memperhitungkan sepuluh dan diperhitungkan untukn5n apa yang

telah diambilnya di bulan pertama. Demikian juga pembagian di
antam keduanya pada setiap bulan.

Ini perkataan yang tdak logis dan tdak diketahui
landasannya.

Abu Hanifah mengatakan tentang orang yang mewasiatkan

pelayanan unfuk si fulan selama setahun kemudian

dimerdekakan, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain ifu,
bahwa budak itu melayani penerima wasiat selama sehari dan para

ahli waris selama dua hari. lalu setelah berlalu tiga tahun dengan

pola demikian, maka dia dimerdekakan.

Menunrt kami ifu termasuk pendapat yang menyatakan

bahwa dia mengupayakan duapertiga nilainya untuk para ahli

warisnya.

Ali berkata: Pendapatrya ini rusak. Orang yang

mewasiatkan kepada orcng lain hak menempati tempat tinggalnya
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sedangkan dia tidak mempunyai harta lain selain ifu, maka
penerima wasiat berhak menempati sepertiga rumah ifu dan pam

ahli warisnya berhak menempati dua pertiganya. Dan dia tidak
berhak menyewakannya. Penerima wasiat juga tidak berhak
menyewakan pelayanan budaknya, tidak juga mengeluarkannya

dari negeri kecuali penerima wasiat berada di negeri lainnya maka

dia berhak mengeluarkannya ke negerinya.

Ali berkata: Ini sangat rusak, karena menyelisihi pesan si

mayt di dalam wasiat untuk menempati seluruh tempat tinggal,

namun tdak ditetapkan unfuknya kecuali penempatan

sepertiganya saja- Sedangkan nilai penempatan sepertiga tempat
tinggal lebih sedikit daripada sepertiga harta si mayit, tanpa
diragukan lagi, karena seluruh tempat tinggal itu adalah harta 5nng
ditinggalkannya. Karena ini wasiatr5n maka itu boleh. Tapi
mengapa itu fidak dilaksanakan semuanya padahal tidak diragukan
lagi bahwa ihr lebih sedikit daripada sepertiga?

Lain dari ifu, tidak ada perbedaan antara keberadaan

penerima wasiat di suatu negeri lainnya dengan kepindahannya ke
negeri lainnya. Bila budak itu milik pemberi wasiat, maka

penerima wasiat berhak melakukan tindakan terhadapnya sesuai

kehendaknya, tapi bila budak itu bukan milik si pemberi wasiat

maka wasiat itu bathil.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang mewasiatkan

penghasilan sebuah kebun unfuk Yazid, dan di kebun itr.r ada

penghasilan yang jelas saat meninggalnya pemberi wasiat, maka

penerima wasiat hanya berhak terhadap penghasilan tersebut. Bila
tidak ada penghasilan di kebun ifu saat meninggalnya si pemberi

wasiat, maka dia berhak sepertiganya selama dia masih hidup."
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Ini juga bathil dan pembedaan yang tanpa berdasarkan

dalil. Mengapa mereka tidak menetapkan unhrknya penghasilan

yang pertama ada setelah kematian pemberi wasiat kemudian

setelah itu tidak ada lagi, sebagaimana yang mereka katakan

mengenai penghasilan yang jelas ifu.

Bila mereka berkata, "Kami membawakan itu kepada

keumuman." Maka kami katakan kepada mereka, mengapa kalian

tidak membawakan juga wasiatnya kepada keumuman bila dia

meninggal sementara di kebun ifu ada penghasilan sehingga bila

ada suatu keadaan yang terbalik maka menjadi terbalik juga

pendapat mereka sehingga memberinya penghasilan kebun itu

selamanya bila si pemberi wasiat meninggal dan di kebun itu ada

penghasilan yang nyata. Dan tidak memberinya bila pemberi

wasiat meninggal bila tidak ada penghasilan di kebun itu kecuali

penghasilan pertama yang tampak? Ada perbedaan antara kedua

penetapan hukum dengan kebathilan ini.

Abu Hanifah berkata, "Dibolehkan wasiat unfuk menempati

tempat tinggal dan pelayanan budak hanyalah bila dia

mewasiatkan itu untuk seseorang tertenfu." Dia berkata, "Bila dia

mewasiatkan ifu untuk kaum fakir dan miskin, maka hal itu tidak

boleh."

Ali berkata: Tidak ada musibah yang lebih besar dari ini,

yaitu bila dia ma,,vasiatkan untuk orang kafir atau orang fasik lalu

dianggap boleh. Sementara bila mewasiatkan untuk orang-orang

fakimya kaum muslimin maka tidak boleh. Sangat disayangkan

sekali pendapat ini.

Abu Hanifah berkata, "Bila dia mewasiatkan nafkah unfuk

Zaid selama hidupnya, maka bila para ahli waris membolehkan itu,

maka dihentikan untuknya seluruh hartanya, lalu dia dan semua
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penerima wasiat saling berbagi, kecuali bila penerima wasiat

ditentukan unfuk diberi nafkah dari yang sepertigaa, maka

dihentikan unfuknya yang sepertiga ifu saja, lalu para penerima

wasiat itu berbagi."

Abu Yusuf berkata, "Ditetapkan unhrknya usia serafus

tahun, kemudian dibekukan unfuknya sepertiga secara khusus

unfuk menafkahinya pada sisa dari seratus tahun itu. Bila hidup

lebih dari itu (lebih dari seratus tahun) maka diberikan juga nafkah

hingga habisnya yang sepertiga ihr."

Ini adalah bisikan-bisikan yang tidak logis, dan pemikiran-

pemikiran yang saling kontradiktif. Bagaimana bisa ditetapkan

dengan kegilaan ini?

Abu Hanifah membolehkan me',r.rasiatkan pelayanan

seorang budak unhrk seseorang selama hidupnya, meurasiatkan

pemerdekaan budak itu untuk yang lainnya dan pemberian

pakaian atas penerima wasiat pelayanan ihr, lalu dia memandang

bahwa apa yang dihibahkan kepada budak itu menjadi hak pemilik

budak itu.

Ali berkata: Ini juga bathil. Dari mana aku menghalalkan

untuk menghamskan penerima wasiat pelayanan unhrk menafkahi

dan memberi pakaian budak milik orang lain? Sungguh ini sangat

mengherankan.

Muhammad bin Al Husain berkata, "Orang yang

mewasiatkan untuk memerdekakan budaknya sebulan setelah

kematiannya, lalu setelah dia meninggal dan berlalu sebulan, maka

si budak Udak merdeka kecuali dengan pembaharuan

pemerdekaan, karena bila dia melakukan suatu tindak kejahatan
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sebelum genap sebulan, maka para ahli waris harus menyerahkan-

nya karena tindak kejahatannya."

Ali berkata: Bila memberikan kepemilikan kepada para ahli

waris sebagaimana yang dia katakan, maka bagaimana budak

mereka dimerdekakan tanpa keridhaan mereka. Ini semua tampak

jelas rusaknya.

Malik berkata, "Orang yang mewasiatkan pelayanan

budaknya, atau penghasilan kebunnya, atau penempatan tempat

tinggalnya, atau pemberian nafkah kepada seseorang, maka semua

itu boleh. Bila dia mewasiatkan pelayanan budaknya untuk Zaid

selama hidupnya, selama kepemilikan budaknya hak Amr, maka

itu boleh."

Dia berkata, "Bila penerima wasiat pelayanan budak

menghibahkan kepada budak itu apa yang diwasiatkan untuknya

yaifu pelayanannya, atau menjualnya kepadanya, maka budak itu

merdeka saat itu juga, dan tidak ada bagi para ahli waris dalam hal

tersebut."

Ali berkata: Ini menyelisihi pendapat-pendapatnya

terdahulu, bahwa bila wasiat tidak diterima oleh penerima wasiat

maka kembali menjadi warisan. Dan pendapatnya konbadiktif. Ini
juga menyelisihi apa yang diwasiatkan oleh pemberi wasiat.

Yang paling menonjol adalah perkataannya, "Bila para ahli

waris memerdekakannya maka pemerdekaan mereka tidak

berlaku." Dia membatalkan pemerdekaan para pemilil'.nya dengan

pemyataannya, dan memboleh pemerdekaannya dengan

menyelisihi wasiat pemberi wasiat untuk memerdekakannya.

Malik berkata, "Penerima wasiat pelayanan budak atau

penempatan tempat tinggal boleh menyewakannya." Dia
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melanjutkan "Kecuali pemberi wasiat mewasiatkan unfuk melalnni
anakngp selama hidupnya, kemudian budak ifu merdeka, maka

tidak boleh menyalakan. Karena dia memaksudkan ifu unfuk
pengasuhan." Ini kontradiktif dan menyelisihi apa yang

diwasiatkan oleh pemberi wasiat berupa hak menempati dan

mendapat pelayanan.

Malik berkata, "Bila dia merr.asiatkan untuknya pela3nnan

budakn5n selama setahun, sedangkan dia tidak mempunyai harta

selain budak itu, maka para ahli waris boleh memilih antara

menyerahkan pelayanan budak ifu kepadanya selama setahun

kemudian budak itu kembali kepada mereka, atau memberinln
sepertiga dari semua yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat

sebagai hak milik."

Ali berkata: Ini sangat jelas menyelisihi wasiat.

Malik berkata mengenai orang yang diberi wasiat nafkah

selama hidup, "Diperhitungkan untuknya usia fujuh puluh tahun,

dan ditetapkan unfuknya apa yang dinafkahkan kepadanya unhfi
sisa umumya dari umumya saat ifu hingga genap fujuh puluh

tahun. Sedangkan selebihnya dikembalikan kepada para penerima

wasiat lainnya atau para ahli waris."

Ali berkatat Ini kesalahan yang fatal. Pertama,

pengkhususan fujuh puluh tahun.

Kemudian perkataan, "Ditetapkan baginya apa lrang
dinafkahkan kepadan5n unfuk sisa umumya dari umumya saat ifu
hingga genap fujuh puluh tahun." Sedangkan harga sangat

fluktuatf.
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Kemudian dari itu, nafkah juga sesuatu yang tidak dapat

dibatasi, karena nafkah mencakup apa yang tidak dibutuhkan,

seperti bumbu-bumbu, daging dan sebagainya.

Semua pendapat ini tidak berlandaskan Al Qur'an maupun

As-Sunnah, tidak pula riwayat yang lemah dan tidak pula pendapat

seseorang sebelum mereka yang kami ketahui, tidak pula qiyas dan

tidak pula logika, bahkan menyelisihi semua itu.

Asy-Syafi'i berkata, "Dibolehkan wasiat berupa pelayanan

budak, penempatan tempat tinggal, dan penghasilan kebun dan

tanah, serta penerima wasiat hak menempati tempat tinggal

dibolehkan menyewakannya." Ini berarti mengganti wasiat.

Dia juga membolehkan wasiat berupa pelayanan budak

untuk Zaid sementara kepemilikan budak unfuk Amr.

Dia juga mengatakan tentang orang yarlg mewasiatkan

unfuk seseorang berupa pelayanan budaknya selama setahun,

sedangkan pemberi wasiat tidak mempunyai harta selain budak

tersebut, bahwa dibolehkan dari itu apa yang tercakup sepertiga

saja-

Abu Tsaur juga mengatakan bolehnya semua ihr, dan

bahwa para ahli waris boleh menjual budak tersebut, namun

disyaratkan kepada pembeli penuntasan pelayanan bagi si

penerima wasiat, dan penerima wasiat boleh mengeluarkannya

dengan pelayanannya ke negeri mana pun yang dia mau.

Jadi semua yang kami sebutkan ini sama membolehkan

wasiat berupa pelayanan budak, penghasilan kebun dan

penempatan tempat tinggal. Dan mereka disepakati oleh Sawwar

bin AMullah, Ubaidullah bin Al Hasan Al Anbari5yan dan Ishaq

bin Rahwaih.
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Sementara hnu Abi I aila, Abu Sulaiman dan semua ulama

flkih Azh-Zhahiri mengatakan tidak bolehnya sesuatu pun dari itu.

Ali berkata: Ulama yang membolehkan itu berhujjah, bahwa

sebagaimana tidak dibolehkannya menyauuakan manfaat-manfaat

dari semua ifu, maka tidak boleh juga mewasiatkan manfaat-

manfaat semua itu. Kami tidak mengetahui hal lain bagi mereka

selain ini, dan ini adalah qiyas sedangkan qryas itu bathil.

Kemudian itu adalah hujjah yang membantah pendapat mereka,

bukan mendukung mereka. Karena penyewaan hanya dibolehkan

pada apa yang kepemilikannya dimiliki oleh yang menye'uuakan,

bukan pada apa yang tidak dimilikinya. Sedangkan tempat tinggal,

budak dan kebun itu beralih kepemilikannya dengan kematian si

pemilik kepada penerima wasiat dari semua itu, atau kepada

kepemilikan para ahli waris.

Ini berdasarkan pemyataan mereka beralih kepada

kepemilikan para ahli waris sedangkan wasiat seseorang pada

milik orang lain adalah bathil, tdak halal sebagaimana bahwa

penyerrraannya pada milik orang lain adalah tidak halal, karena

penyer\rraan hanya berlaku pada pemanfaatan yang bisa diperoleh

dari miliknya, sedangkan wasiat ini pada pemanfaatan yang

diperoleh pada milik selain pemberi wasiat, dan ini haram.

Allah @ berfirman,

,;66k,ei)r.i ):,'e
"(Pernbagianpembagian tercebut di atas) saudah dipenuhi

wasiat gng dia buat abu (dan) saudah dibayar utangnya." (Qs.

An-Nisaa'[4]: 11)

L-_
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Allah & fldak menetapkan unhrk para ahli waris kec-uali

apa yang selebihnya dari utang dan wasiat.

Benar berdasarkan nash N Qur'an, bahwa apa yang

diwasiatkan oleh pemberi wasiat tidak berlaku padanya

kepemilikan para ahli waris, tapi keluar dengan kematian pemberi

wasiat kepada wasiat berdasarkan nash N Qur'an.

Benar juga berdasarkan nash N Qur'an, bahwa apa yang

dimiliki oleh para ahli waris adalah di luar wasiat, maka dipastikan

bahwa tidak ada hak wasiat di dalamnya bagi pemberi wasiat.

Rasulullah S bersaMa,

.?t?'# "€tt;:rt €,c :'ot
"Sesungguhn5n darah dan harta kalian hanm abs kalian."

Benar secara meyakinkan, bahwa apa yang dimiliki oleh

para ahli waris telah gugur darinya kepemilikan si mayit, dan

karena sudah tidak ada kepemilikannya atasnya, maka wasiat-

wasiatnya di dalamnya berupa pemerdekaan, atau pemberian

nafkah atau lainnya adalah bathil, tertolak dan batal. Hanya
Allah & y*g kuasa memberi petunjuk.

t758- Masalah: Orang yang mer.ruasiatkan perkakas

rumahnya unhrk unmul waladnya atau lainnya, maka yang

menjadi hak penerima wasiat hanyalah apa yang biasa dikaitkan

kepada rumah berupa alas yang dihamparkan di dalamnya yang

digantungkan, alas untuk duduk yang digunakan untuk tidur yang

terkait dengannya dan yang untuk dijadikan bantalan, perkakas

yang digunakan unfuk makan dan minum, meja hidangan, paku-

I 4?s I - At Muhaua



paku yang dipaku di dalamnya, serbet-serbet di dalamnya,

mangkuk dan kendi.

Dalam hal ini tidak termasuk apa yang tidak biasa dikaitkan

kepada mmah, seperti pakaian, kain, sofa, alas yang tidak

digunakan di rumah, dirham dan dinar, perhiasan, lemari dan

sebagainya. Karena yang dipakai dalam hal itu adalah apa yang

dipahami dari bahasanya pemberi wasiat.

1759. Masalah: Tidak dibenarkan wasiat dalam

kemaksiatan, baik dari muslim maupun kafir. Seperti orang yang

mewasiatkan untuk membangun geraja dan sempanya,

berdasarkan firman Allah &,

" Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

." (Qs. Al Maaidah [5]: 2)

Dan firman Allah &,

"Dan hendaklah kamu memufuskan perkara dianbra

mereka menurut apa yang difurunkan Allah." (Qs. Al Maaidah [5]:

4el

Barangsiapa membiarkan mereka melaksanakan apa lang
menyelisihi hukum Islam sedangkan dia mampu mencegah

mereka, berarti dia telah membantu mereka dalam bertuat dosa

dan pelanggaran.

Lj,rs;{;Fi;{,e$

Xi'$1-q.ifu.{*t,;;
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L760- Masalah: Wasiatnya wanita perawan yang

mempunyai ayah, wanita baligh yang bersuami dan wanita dewasa

yang bersuami adalah boleh, seperti halnya wasiat lakilaki, baik

sang ayah atau suami menyukai ifu ataupun tidak.

Tidak ada makna pada izin keduanya (ayah dan suami),

karena perintah Allah & mengenai wasiat disebutkan secara

urnum untuk orang-orang yang beriman, dan ihr mencakup laki-

laki dan perempuan. Allah & tidak mengkhususkan seseorang dari

yang lainnya. "Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]:

64) Kami tidak mengetahui adanya penyelisihan dari seorang pun

mengenai ini. Hanya Allah & yung kuasa memberi petunjuk.

l76L- Masalah: Wasiat seseorang unhrk budaknya

berupa harta tertentu atau sebagian dari hartanya adalah boleh.

Begitu juga unhrk budak milik ahli warisnya. Budaknya pemberi

wasiat tidak dimerdekakan dengan ifu dan ahli waris pemberi

wasiat berhak menarik dari budaknya sendiri apa yang diwasiatkan

unfuknya. Bila pemberi wasiat mewasiatkan pemerdekaan untuk

budaknya maka wasiatnya batal, si budak tidak merdeka dengan

itu dan Udak ada apa pun Bila pemberi wasiat

mewasiatkan unfuk budaknya sepertiga hartanya, maka diberikan

sepertiga dari semua yang tersisa dari harta pemberi wasiat setelah

dikeluarkannya budak dari hartanya dan dia tidak merdeka

dengan ifu.

Para ulama bersilang pendapat mengenai ini, Al Hasan,

hnu Sirin, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan,

"Orang yang meu/asiatkan unfuk budaknya sepertiga hartanya,

maka si budak dimerdekakan dari yang sepertiga ihr. [^alu bila ada

kelebihan dari yang sepertiga maka kelebihan itu diberikan juga
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kepadanya. Begitu juga bila meuaasiatkan unfuknya bagran tertentr.r

dari hartanya yang kurang dari sepertiga, maka dia dimerdekakan,

dan diberikan sisa bagian tersebut."

Kemudian mereka berteda pendapat bila tidak tercukupi
oleh yang sepertiga, Al Hasan, Ibnu Sirin dan Abu Hanifah
mengatakan, "Dimerdekakan darinya apa yang tercukupi oleh

yang sepertiga, kemudian sisanya dimerdekakan dan diupayakan

nilainyn untuk menufupi kekurangannya dari yang sepertiga."

Malik dan AqrSyafi'i berkata, "Dimerdekakan darinya apa
yang tercukupi oleh yang sepertiga, sedangkan sisanya masih

berstafus sebagai budak."

Demikian juga menurut mereka yang kami sebutkan, bahun
bila met,ruasiatkan unfuk memerdekakannya atau dengan

memerdekakan dirinya sendiri, maka bila dia mev,rasiatkan

unfukn5ra sesuatu tertenfu dari hartanya, atau takaran tertenfu,

atau timbangan tertenhr, atau bilangan tertenfu, maka Abu
Hanifah, Sufi7an Ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahawaih mengatakan,
"Wasiat ifu batal." Ini menyerupai pendapat Asy-Syafi'i.

Sementara Malik mengatakan, "Wasiat ifu berlaku, dan ahli

waris tidak berhak mencabut ihr." Al Auza'i berkata, "Wasiat unfuk

budak ifu batal dengan segala keadaan." Abu Tsaur dan Abu
Sulaiman berpendapat seperti yang kami katakan. Adapun ulama

yang membolehkan wasiat unfuk memerdekakan budak maka itu
batal. Begitu juga ulama yang membolehkan untuk dihibahkannya
budak kepada dirinya sendiri, atau memerdekakannya, atau

menyedekahkannSn kepadanya, atau menyerahkan kepemilikan-
nya kepadanya dan dengan ifu mewajibkan pemerdekaan untuk-

nya.

L-_
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Dalilnya adalah tidak ada nash N Qur'an maupun As-

Sunnah yang menyatakan bahwa seseorang memiliki status budak

dirinya sendiri. Karena hal itu tidak ada di dalam Al Qur'an dan

As-Sunnah. Menurut logika juga ihr tertolak, karena kepemilikan

membutuhkan pemilik dan yang dimiliki, sementara nash-nash

menyebutkan bolehnya melepaskan kepemilikan dan berlaku baik

terhadap apa kita miliki, maka benarlah secara meyakinkan bahwa

yang dimiliki bukanlah pemilik.

L-ain dari ihr, bila budak boleh memiliki dirinya sendiri,

maka saat itu secara otomatis ada dua hal dari seseorang tanpa

ada yang ketiganya, dia bisa memerdekakannya dengan

kepemilikannya terhadap dirinya, dan bisa tidak memerdekakan

dengan itu. Bila mereka berkata, "Dia merdeka, dan itu pasti."

Maka kami katakan, darimana kalian mengatakan ini, padahal

tidak ada nash mengenai ifu?

Bila mereka berkata, "Diqiyaskan kepada oftIng yang

dimerdekakan karena hubungan rahim, maka yang ini lebih utama

dari itu." Maka kami katakan, semua qiyas adalah bathil.

Kemudian seandainya itu benar, maka ini adalah inti kebathilan itu,

karena tidak ada perbedaan dalam hal berbedanya hukum

seseorang pada dirinya dan hukum seseorang pada karib

kerabahya. Dan bahwa dibolehkan baginya terhadap dirinya apa

yang tidak dibolehkan baginya terhadap karib kerabatrya. Maka

seseorang boleh menyewakan dirinya unhrk bekerja, namun dia

boleh menyanrakan karib kerabatnya untuk bekerja. Jadi batallah

qiyas yang rusak ini dari segala sisi.

Kemudian seandainya dipastikan merdekanya dengan ifu,

tentu tidak diragukan lagi ketika memiliki status budak dirinya
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maka telah gugur kepemilikan majikannya darinya secara ulnuln,

dan budak ifu menjadi orang yang memerdekakan dirinya sendiri.

Sedangkan Rasulullah $ bersabda,

.'6'l ;,i,t;r tir
" Wala' ifu hanyalah milik orang tnng memerdekakan."

Maka dalam hal tadi gugurlah wala'bagi sang majikan itu,

dan pastilah wala' itu menjadi milik dirinya sendiri, karena dialah

yang memerdekakan dirinya sendiri. Dan ini menyelisihi pendapat

kalian sendiri.

Jika kalian mengatakan, "Dia tidak merdeka dengan ifu."

Maka konsekuensinya kalian Udak membolehkannya menjual

dirinya sendiri, dan kalian tidak berpendapat dengan ini. Jadi

jelaslah tanpa ada keraguan tentang kontadikuf dan rusaknya

pendapat kalian.

Bila mereka berkata: Allah & berfirman menceritakan

Musa & dan membenarkan itu, Allah @ berfirman,

7;t -F J v A$ 7 ey-1,'ttu

" Berkab Musa, 'Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali

diriku sendii dan saudaraki." (Qs. Al Maaidah [5]: 25)

Maka kami katakan, Allah ffi benar, Musa & juga benar,

dan telah berdusta orang yang merubah-rubah perkataan dari

tempat-tempahya, bahwa Musa & tdak memaksudkan, tanpa

ada pertedaan pendapat dari seorang pun dan secara aksioma,

memiliki stafus budak dirinya dan status budak saudaranya.

\--
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Barangsiapa mengatakan ini maka dia telah kufur, dungu

dan anghrh semaunla. Yang dia maksudkan, tanpa diragukan dan

tanpa ada perbedaan pendapat, "Kekuasaan bertindak terhadap

perintah Flabbnya S." Inilah lnng benar, tidak diingkari oleh

omng yang berakal.

Barangsiapa yang menyimpangkan perkataan dan

men3ratakan kejahilan dari kalangan mereka yang berhujjah

dengan ayat-ayatrNya dengan menyelisihi nash dan maknanya,

maka sungguh ini suatu perkara yang besar. Kami berlindung

kepada Allah & dari hal seperti itu.

Karena bila seseorang memiliki stafus budak dirinya batal,

maka batal juga kepemilikannnya itu. Bila kepemilikannya itu batal,

maka batal juga hukum yang diberlakukan itu tanpa ada

pengingkaran dan pembatalan, serta benarlah pendapat kami.

Pembatalan Al Auza'i pada wasiat unfuk budak secara

urnurn, maka ifu kesalahan lrang nyata, karena Allah &
memerintahkan wasiat se@ra trnuln dan tidak mengkhususkan

budak dari orang merdeka.

Allah S berfirman,

,i'fk,ei**;+x.'u
" (Pembagian-pembagian tetsebut di aAs) saudah dipenuhi

vasiat Wng dia buat atau (dan) sesudah dibaSnr ubngnya." (Qs.

An-Nisaa' [4]: 11)

Maka setiap wasiat adalah boleh, kecuali wasiat yang

dilarang oleh nash Al Qur'an atau As-Sunnah.

Rasulullah $ bersaMa,
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"Dalam setiap yang memiliki hati Sang basah terdapat

pahala."

Bila dikatakan, "Budak tidak bisa memiliki." Maka kami
katakan, justu dia bisa memiliki, karena Allah S membolehkan

budak unfuk menikah dan memerintahkan unh:k menikahkan para

budak perempuan serta memberikan beban nafkah, tempat tinggal

dan mahar kepada yang menikahi. Allah Hi fidak membebankan

itu kecuali kepada pemilik. Semua itu adalah wajib atas setiap

orang yang menikahi.

Allah @ berfirman,

'L^jA 4 i :,Y.i'"6 o\,u,iri)$i6
"I{arena ifu kawinilah merel<a dengan seizin tuan mqel<a

dan bqilah masl<awin mereka." (Qs. An-Nisaa' [4]: 25)

Jadi Allah & memerintahkan agar memberikan mahar

kepada budak perempuan. Maka benarlah bahwa ihr adalah

miliknya secara sah.

Allah S berfirman,

4"'?fi$ frq'* i'*1ft'K" ui*i'W:S

:4#utifrG-i$,'tK
'Dan lawinl<anlah oftng-oftng tnng sendirian dianara

kamu, dan omng-orang yang layak herkawin) dai hamba-hamba

L-_

AlMuhalla - @



sahayamu yang lelaki dan hanba-hamba sahayamu yang

perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka

dengan kumia'N5m." (Qs. An-Nuur 1241:32],

lnl nash yang sangat jelas, maka benarlah bahwa budak

laki-laki dan budak perempuan bisa memiliki harta, dan bahwa

mereka bisa kaya dan bisa miskin, seperti halnya orang-orang

merdeka-

Bila mereka menyebutkan firman Allah &,

,Gct,3$riqz6;
" seorang hamba sahaya yang dimiliki Wng tidak dapat

bertindak terhadap sesuatu pun." (Qs. An-Nahl 116l: 75)

Maka kami katakan, Allah & Udak menyebutkan bahwa ini

sifat setiap budak, akan tetapi hanya menyebutkan orang yang

sifatrya demikian diantara para budak.

Allah & jrgu berfirman,

25iJ&3+1'j'',4:\3frM
" Dua orang lelaki Jnng seorang bisu, tidak dapat berbuat

sauatu pun." (Qs. An-Nahl 116l: 75)

Apakah kalian melihat semuanya bisu? Maka pastilah tidak

dapat memiliki harta, karena tidak ada perbedaan diantara kedua

nash rni. Bukti benamya pendapat kami, bahwa Allah & tiaat

mengatakan, "Hamba sahaya yang dimiliki tidak dapat memiliki

suatu harta pun." Tapi Allah berfirman, " Tidak dapat bertindak

terhadap sasuafu pun."
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Allah & fidak akan mengatakan kectrali yang benar, dan

kami memandang bahwa para budak tdak dapat bertindak

terhadap banyak hal sebagaimana orang-orang yang merdeka,

atau kebanyakannya, karena mereka juga dapat melakukan shalat,

puasa, thaharah, bersefubuh, bergerak, membawa beban,

berperang dan bertempur.

Maka benarlah bahwa Allah & udak memaksudkan

kepemilikan harta dengan ayat tersebut, tapi memaksudkan

seorang budak yang tidak dapat melakukan apa pun karena

kelemahan fisiknya secara umum. Maka batallah argumen

mereka.

Termasuk hal yang mengherankan adalah mereka

membatalkan kepemilikan budak terhadap harta, kemudian

mereka menguasakan kepadanya apa yang tidak dapat dimilikinya,

yaitu status budaknya.

Pembolehan Abu Hanifah mengenai wasiat unfuk budak

berupa sebagian besar harta dan pembatalannya mengenai wasiat

untuk budak berupa hal tertentu, atau takaran tertenfu, atau

timbangan tertentu, atau bilangan tertentu, maka itu adalah salah,

tidak samar lagi. Karena tidak ada perbedaan, dan tidak ada dalil

untuk itu, fidak dari Al Qur'an, tidak dari As-Sunah, tidak dari

riwayat yang gugur, tidak dari pendapat seomng sahabat, tdak

dari pendapat seorang tabi'in, tidak juga qilns, dan tidak pula dari

pandangan yang lurus.

Setiap orang yang memiliki nurani yang lurus telah

mengetahui, bahwa orang lang me\ Esiatkan sepertiga hananya

unfuk budaknya, maka yang diwasiatkan itu adalah selain manusia

yang diberi wasiat sesuatu ihr. Maka benarlah secara mepkinkan,

bahwa dia tidak mewasiatkan unfuknya sedikitpun dari stahrs
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budaknya, akan tetapi dia hanya mewasiatkan unfuknp sebagian

dari hartan5a yang tidak termasrk stafus budakn5n di dalamnya.

Pendapat Malik, bahwa wasiat itu boleh, dan bahwa ahli
waris tidak berhak menariknln darinya, maka ini kesalahan yang

fatal, dan merupakan pendapat 37ang kami tidak mengetahui
seorang pun mengatakannga sebelumnya, juga sebagai pendapat

5nng tidak ada dalil yang menunjukkan kebenarannlp.

Bila dikatakan, bahwa bila ahli unris oleh menariknya
darinya, maka wasiat itu meniadi untuk ahli waris. Maka kami
katakan, ni bathil, wasiat ifu sama sekali tidak menjadi unfuk ahli
waris, akan tetapi itu adalah wasiat unfuk selain ahli waris,
kemudian ahli waris mengambilnlp dengan kaulenangannya,

sebagaimana Malik memboleh unsiat unfuk suami dari anak
perempuannya yang miskin lpng fidak memiliki apa-apa,

kemudian ahli waris mengambilryn unfuk mahamya, nafkahnya
dan biaya pakaiannya.

Sebagaimana dia mernbolehkan wasiat unfuk orang
benrtang kepada ahli waris yang Udak berpunSa, kemudian ahli
waris mengambil daringn unhrk pembayaran utangnya. Apa
bedanya antara kedua hal ini?

t762- Masalah: Wasiat orang yang belum baligh udak
boleh, baik laki-laki maupun perernpuan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ini:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari AMullah
bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya,

dari Amr bin Sulaim Az-Zrx4i, dari ibunya, bahun Umar bin
Khaththab membolehkan untrknp wasiat anak kecil yang belum
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baligh berupa surnur Jusyam. Amr bin Sulaim berkata, "[alu aku

menjualnyn seharga tiga puluh ribu dirham."

Dari jalur hnu Wahb, dari sejumlah ahli ilmu, dari hnu

Mas'ud, bahwa dia membolehkan wasiatrya anak kecil, dan dia

berkata, "Barangsiapa melakukan kebenamn maka kami

membolehkan." Diriwayatkan juga -namun udak shahilr dari

Aban bin Utsman, bahwa dia membolehkan wasiat anak

perempuiun berusia sembilan tahun berupa sepertiga.

Dari Jabir Al Ju'fi dari AsySya'bi, "Bamngsiapa melakukan

kebenaran, baik yang masih kecil maupun telah der,vasa, maka

kami bolehkan wasiahya."

Dari Abu Sam'ah, dari Az-Zuhri, "Bila telah mengenal

shalat maka wasiatrya dibolehkan, walaupun dia belum baligh,

baik anak laki-laki png masih kecil ataupun anak perempuan lnng
masih kecil."

Diriwayatkan secara shahih dan Ss,uraih, AMullah bin

Utbah bin Mas'ud dan hmhim An-Nakha'i, "Bolehnya wasiat dua

anak kecil bila mengenai yang benar." Al-Laits bin Sa'd

berpendapat seperti pendapat Az.Zrhn. Malik membolehkan

wasiatrya orang Sang telah berusia sembilan tahun atau lebih.

Pendapat lainnya, diriwayatkan se@ra shahih dari Umar bin

Abdul Aziz, bahwa orang ynng belum baligh, maka wasiatrln

boleh dalam hal yang mendekati sepertiga, dan kami Udak

memandang hingga mencapai sepertiga.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jah.u Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, darinya.

Pendapat ketiga, Al Qadhi Ubaidullah bin Al Hasan Al

Anbari berkata, "Bila kedua anak kecil telah mencapai usia
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pertengahan dimana kedua anak biasanya telah baligh, maka

wasiat mereka dibolehkan. "

Pendapat keempat, yaifu wasiat orang yang belum baligh

tidak dibolehkan, begitu juga perernpuan selama dia belum baligh

atau haid. Sebagaimana yang diriwaSntkan kepada kami dari jalur

AMurrazzaq, dari hrahim bin Abu Yahya, dari Al Hajjaj bin
Arthah, dari Atha', dari hnu Abbaas, "Tidak dibolehkan wasiat

anak kecil hingga dia baligh."

Dan diriwaptkan juga secara shahih dari Al Hasan Al
Bashri dan hrahim An-Nakha'i. Dan ini juga merupakan pendapat

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman beserta para sahabat

mereka.

Adapun pembatasan Ubaidillah bin Al Hasan dengan

balighnya orang yang dipertengahan usia yang biasanya telah

baligh, dan pelarangan Umar bin Abdul Aziz dari mencapai

sepertiga dan pembolehannya unfuk yang mendekati ifu-, serta

pengkhususan Malik unfuk anak png telah berusia sembilan tahun

ke atas, maka itu adalah pendapat-pendapat yang tidak dikaitkan

dengan apa pun, dan kami tidak mengetahui seorcng pun yang

membatasi dengan ifu sebelum Malik.

Jika sebagian pen-@lidnya mengatakan, telah
diriwayatkan secara shahih, bahwa Nabi $ menggauli Aisyah

Ummul Mukminin ketika dia benrsia sembilan tahun. Maka kami
katakan kepadanya, benar, dan shahih pula bahwa beliau $
menikahi Aisyah ketika dia berusia enatn tahun, karena ifu silakan

kalian membolehkan wasiat anak yang berusia enatn tahun
berdasarkan ihr.
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Ini semua tidak ada kaitannya dengan wasiat. Ulama yang

membolehkan wasiat dua anak kecil flaki{aki dan perempuan) bila

mereka melakukan yang benar, maka mereka berdalih dengan

ftrman Allah &, iif@i " Dan pefiuatlah kebaiikan." (Qs.

Al Hajj l22l:771'

Mereka berkata, "lni bersifat umum."

Allah & jusu berfirman mengenai pembagian warisan,

",i'5k,eiii-"3 )iU
" (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi

wasiat yang dia buat abu (dan) sesudah dibayar utangn5n." (Qs.

An-Nisaa' [4]: 11) Ini juga bersifat umuln.

Dan berdasarkan riwayat tsabitdari Nabi $$, ketika seorang

wanita bertanya kepada beliau mengenai anak kecil, "Apakah dia

bisa melakukan haji?" Beliau menjawab, " Ya, dan kamu

mendapatkan pahala." Kami mendapatinya khusus mengenai

shalat dan puasa, maka demikian juga wasiat.

Mereka berkata, "Orang bodoh dan anak kecil dilarang

mengelola harta mereka di masa hidup mereka, sedangkan wasiat

orang bodoh dibolehkan, maka demikian juga anak kecil." Mereka

juga berkata, "lni keputusan Umar lnng dihadiri oleh para

sahabat "9, sedangkan riwa5at dari hnu Abbas yang menyelisihi

itu tidak shahih, karena berasal dari dua periwayat yang gugur,

yaihr hrahim bin Abu Yahya dan Al Hajjaj bin Arthah. Sedangkan

hal seperti ini Udak bisa dikatakan dengan pendapat." Mereka

tidak mempunyai sytbhatselain yang kami sebutkan.
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Semua itu Udak ada kaitannya sedikit pun dengan Malik
dan para pen-taqlidnSra- Karena mereka mengkhususkan orang

hrang dari sembilan tahun tanpa berdasarkan dalil. Jadi mereka
menyelisihi semua itu. Dan semuanya tidak sebagai hujjah bagi
mereka dalam hal apa pun dari ihr.

Sedangkan firman Allah @, "Dan perbuatlah kebajilan."
(Qs. AI Hajj I22l: 771 dan firman Allah @, " (Pembagian-pembagian

tersebut di atas) saudah dipenuhi vrnsiat gang dia buat abu (dan)

squdah diba5ar utangn5a." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11) Maka orang
yang belum baligh tidak terkena perintah dengan sesuahr pun dari
syari'at. Tidak dengan suafu kanajiban, pengharaman maupun
anjuran, dan tidak tercakup oleh perintah ini. Akan tetapi Allah &
berkenan menerima amal-amaln5a lang merupakan amal-amal

kebajikan dengan badannSa sebelum diwajibkan atasnya.

Telah diriwayatkan se@ra shahihdari Rasululluh #, bahwa

pena (pencatat amal) diangkat dari anak kecil hingga dia baligh.

Maka adalah benar bahwa dia tidak terkena perintah s5nriat,

sehingga batallah pengaitan dengan kedua ayat tersebut.

Sabda beliau $ mengenai anak kecil bahwa dia

memperoleh pahala haji, ifu memang benar, natnun itu tdak
diberlakukan secara mutlak dalam bertaqamtb dengan harta dan

bersedekah harta, fidak di masa hidupnp dan tidak pula di dalam

wasiatrya setelah kematiannSn, maka batallah pengaitan mereka

dengan khabar ini.

Sedangkan qiyas itu bathil. Kemudian kalaupun qiyas itu
benar, maka tenfunya ini adalah inti kebathilan darinya. Karena
mereka tidak mengqiyaskan sedekah di masa hidup anak kecil

kepada haji darinya, maka pengqilnsan wasiat dengan harta
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kepada sedekah dengan harta lebih utama seandainya qiyas itu

benar daripada mengqiyaskan wasiat kepada haji dan shalat.

Pendapat mereka, bahwa orang yang belum baligh

dikhususkan pada shalat dan puasa, maka demikian juga wasiat.

Ini juga bathil, karena ihr adalah qiyas yang rusak sebagaimana

yang telah kami sebutkan.

Pendapat mereka, bahwa anak kecil dan orang pandir

dilarang mengelola hartanya, sementam wasiatnya orang pandir

dibolehkan maka demikian juga wasiatnya anak kecil. Maka ini

termasuk hal yang paling rusak dari apa yang mereka

argumenkan. Karena kami Udak mendukung mereka dalam

menyatakan bahwa seorang muslim yang berakal menjadi dungu,

sangat jauhlah kemungkinan itu. Karena yang dungu adalah yang

kafir atau yang gila yang tidak dapat membedakan.

Tapi kami katakan kepada mereka, bahwa anak kecil dan

orang yang tidak sempuma akalnya dilarang mengelola hartanya,

dan wasiatrya orang yang tidak sempuma akalnya tidak

dibolehkan, maka wasiatnya anak kecil juga demikian. Ini termasuk

qiyas yang lebih benar daripada qiyas mereka, karena kasusnya

lebih disepakati. Hanya Allah & y*g kuasa memberi petunjuk.

Pendapat mereka, bahwa itu perbuatan Umar yang dihadiri

oleh para sahabat.g, dan hal seperti itu tidak boleh dikatakan

dengan pendapat. Maka tidak ada hujjah pada seorang pun selain

Rasulullah S.
Kemudian riwayat ihr fidak shahih dari Umar, dan tidak

pula dari hnu Mas'ud, karena Ummu Amr bin Sulaim tidak

diketahui perihalnp, sementara Amr bin Sulaim tidak pemah

berjumpa dengan Umar. Tidak diketahui siapa yang
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meriwayatkannya dari hnu Mas'ud. Sementara hnu Abbas

menyelisihi keduanya, dan riwa5rat dari mereka semua dalam hal
itu Udak shahih.

Berapa banyak kisah dimana mereka menyelisihi Umar
sementara tidak di ketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan
para sahabat,&. Maka batallah semua yang mereka argumenkan.

Hanya Allah & yung larasa memberi petunjuk.

Karena semua lrang mereka jadikan hujjah batal, dan kami
dapati Allah S berfirman,

Itr6 q K $J4,li'isEi'ii1^'6i 7;

rA 6y& es$11;5@ 6#, {5 A',tJ;$ i;riS W
b/

={6 dYr#':6 
(6'e #v o9'd$\

" Dan kamu serahkan kepada orang-orang yang
belun sempuma al<alnya, harb (mereka yang ada dalam

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan

uapkanlah kepada merela kata-kah tnng baik. Dan ujilah anak
yatim itu sampai merel<a cukup umur unfuk kawin. Kemudian jika
menurut pendapatnu mereka telah cerdas (pandai memelihara

hafta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Qs.

An-Nisaa' [4]:5-6)

Maka benar berdasarkan nash N Qur'an, bahwa orang gila

dan anak kecil dilarang dari harta mereka hingga yang pandir

berakal dan yang kecil baligh. Benar keduanya fidak boleh
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mengelola harta mereka, dan pengkhususan wasiat dalam hal itu

adalah salah.

Dan shahihjuga dari Nabi S, bahwa beliau bersabda,

'Pena (pencatat amal) diangkat dari Uga orang."

[-alu diantaranya beliau menyebutkan anak kecil hingga

baligh. Maka benar bahwa dia tidak terkena khithab. Hanya

Allah & y*S kuasa memberi petunjuk.

1763. Masalah: Tidak dibolehkan wasiat seorang budak,

karena Allah & meniadikan wasiat disaat berlakunya warisan,

sedangkan budak tidak diwarisi, maka dia tidak termasuk kalangan

yang diakui wasiatrya di dalam Al Qur'an. Rasulullah $ bersaMa

mengenai wasiat,

-P,€;:'e;i;
" fumngsiapa menptryai sauafu Wng hendak

diwasiatkan."

Sedangkan seseorang 1nng tidak mempunyai sesuafu yrang

bisa diwasiatkan kecuali orang yang dibolehkan oleh nash,

sementara budak tidak mempunyai sesuafu 5ang bisa diwasiatkan,

karena apa yang menjadi miliknSn, maka ketika dia meninggal

menjadi milik majikannya, tidak diwarisi darin5n.

Adapun oftmg lrang sebagian dirinya merdeka dan

sebagiannya budak, maka rtrasiatrya seperti wasiat orang merdeka,

.fi"*ete)
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karena dia diwarisi, sehingga dia termasuk di dalam keumuman
yang diperintahkan berwasiat. Hanya Allah & yang kuasa

memberi pehrnjuk.

1764. Masalah: Orang yang merrrasiatkan apa yang

tidak dicukupi oleh sepertiga hartanya, maka dimulai dengan apa

yang dimulai oleh pemberi wasiat dalam penyebutannya hingga

mencapai sepertiga, lalu setelah mencapai sepertiga maka sisa

wasiatnya batal.

Bila perkaranya global maka mereka berdamai dalam

wasiat ihr. Dan ini mempakan masalah yang diperselisihkan oleh

para ulama. Diriwayatkan dari hnu Umar dan Atha' Al Khurasani.

Dan diriwayatkan secara shahih dari Masruq, Syraih, Al
Hasan Al Bashri, hrahim An-Nakha'i, Sa'id bin Al Musayyib, Az-

Zvhri, Qatadah, Sufuan Ats-Tsauri dan Ishaq bin Rahwaih, bahwa

ifu dimulai dengan pemerdekaan atas semua wasiat lainnya.

Pendapat lainnln, diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id

bin Manshur: Jarir mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah,

dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Dimulai dengan

pemerdekaan hanya bila ada budaknya yang dia menyebutkan

namanya. Bila dia mengatakan, 'Merdekakan seseorang atas

namaku', maka jiwa ihr dan wasiat lainnya adalah sama." Ini juga

merupakan pendapat AsySya'bi.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur Sa'id bin

Manshur: Asy'ats bin Sawwar mengabarkan kepada kami, dari

AsySya'bi, Husyaim berkata, "Aku mendengar hnu Abi l--aila"

dan hnu Syubrumah mengatakan demikian.
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Pendapat ketiga, bahwa itu dirundingkan (dengan jalan

damai) antara wasiat, yaitu pemerdekaan dan hal lainnya adalah

sama. Ini diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al

Minhal: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami,

Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami. hnu Salamah

berkata: Qais mengabarkan kepada kami, dari Atha bin Abu

Rabah. Sementara lbnu Taid berkata: Alyub As-Sikhtiyani

mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin. Kemudian

Atha' dan hnu Sirin sama-sama mengatakan mengenai orang

yang ms.vasiatkan pemerdekaan budak dan hal lainnya, lalu

melebihi sepertiga hartanya, bahwa yang sepertiga dibagi diantara

mereka.

Dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan

kepada kami, Muthanif -yaitu Ibnu Tharif- mengabarkan kepada

kami, dari hrahimi An-Nakha'i, dia berkata, "Dimulai dengan

pemerdekaan. " Asy-Syafi'i berkata, "Dengan pembagian: "

Dari jalur Sa'id bin Manshur. Husyaim berkata: Yunus bin

Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, bahwa dia

berkata, "Dimulai dengan pemerdekaan." Kemudian setelah ifu dia

berkata, "Dengan pembagian." Ini juga merupakan pendapat

Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, dan salah safu dari dua pendapat

hnu Syubmmah, dan dia menambahkan, bahwa diupayakan unfuk

pemerdekaan bila porsinya melebihi wasiat.

Adapun kalangan mub'akhkhirin, maka Al-Laits bin Sa'd

berkata, "Dimulai dengan budak mudabbar dan budak yang

dimerdekakan di saat sakit, dan keduanya saling berbagi bila tidak

tercukupi oleh yang dua pertiga. Kemudian yang setelah keduanya

yang diwasiatkan untuk dimerdekakan secara khusus, dan dia

berada di dalam kepemilikannya saat wasiat itu dikemukakan.
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Kemudian pemerdekaan 3nng diunsiatkan ifu dibagi se@ra urnuln
bersama wasiat-wasiat lainnya- "

Al Hasan bin Hai berkata, "Dimulai dengan budak yang

dimerdekakan saat sakit, kemudian pemerdekaan dan wasiat-
wasiat lainnya sama, yaitu dibagi rata dalam semua ifu."

Abu Hanifah berkata, "Dimulai dengan apa yang

dicenderungi saat sakit, kemudian setelahnya adalah pemerdekaan

di saat sakit bila pemerdekaan ifu setelah adanya kecenderungan.

Bila dimerdekakan di saat sakitrya kemudian seimbang maka

semuanya bertagi, maka bila seimbang di saat sakibrya kemudian

dimerdekakan kemudian seimbang, maka bagr penjual yang

cenderung lebih dulu setengah dari sepertiga, dan setengah lainnya

dari yang sepertiga ifu dibagi diantara yang di mendekakan di saat

sakit pamh dan yang dicenderungi di saat sakitrya. Ini didahulukan

dari wasiat+u,rasiat lainn3n, baik ifu didahulukan penyebutannya

ataupun tdak."

Bila bersama ihr dia meuasiatkan haji, pemerdekaan budak,

sedekah dan wasiat-wasiat lainnya unfuk orang-omng tertenhr
lainnya, maka yang sepertiga ifu dibagi, atau yang tersisa dari itu
dibagi diantara mereka yang diberi wasiat dan kaum kerabat. lalu
apa yang diperoleh oleh orang-orang yang diberi wasiat maka

diserahkan kepada mereka dan mereka berbagi di dalamnya. Dan
apa yang diperoleh oleh kaum kerabat dimulai dengan apa yang

dimulai penyebutannyra oleh pemberi wasiat, lalu bila telah selesai

maka tidak ada lagi untuk yang tersisa.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan Al Qadhi berkata,
"Dimulai dengan pemerdekaan disaat sakit berdasarkan

kecenderungan di saat sakit, kemudian berdasarkan

kecendemngan."
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Bila mewasiatkan pemerdekaan secara mutlak, atau

pemerdekaan seorang budak di dalam kepemilikannya, dan

dengan harta tertentu untuk di jalan Allah & dan sedekah, serta

untuk haji dan unfuk orang tertenfu, maka semua itu berbagi. [-alu

apa yang diperoleh oleh yang diberi wasiat maka dia

mengambilnya, dan semua ifu dimulai dengan apa yang pemberi

wasiat memulai penyebutannya terlebih dahulu secara berurutan

(sesuai yang disebutkanya), lalu setelah mencapai sepertiga maka

untuk yang sisanya (yang belum kebagian) tidak ada lagi yang di

dapat.

Zufar bin Al Hudzail berkata, "Bila dimerdekakan seorang

budak di saat sakitnya, kemudian dia cenderung di dalam sakitnya

maka dimulai dengan pemerdekaan, dan bila cenderung di dalam

sakihya kemudian dimerdekakan maka dimulai dengan yang

dicenderungi, kemudian wasiat-wasiat lainnya, baik yang diberi

wasiat ifu dari kaum kerabat ataupun orang tertentu. Semua ihr

dengan berbagi, tidak ada didahulukan atas yang lainnya."

Malik berkata, "Dimulai dengan kecenderungan di saat

sakit, kemudian memerdekakan budak di saat sakit, budak

mudabbar di saat sehat, dan keduanya berbagi, kemudian

pemerdekaan orang yang diwasiatkan unfuk dimerdekakan yang

bemda di dalam kepemilikannya, dan pemerdekaan orang lrang

disebutkan dan diwasiatkan unhrk dibeli lalu dimerdekakan, dan

keduanya berbagi, kemudian wasiat-wasiat lainnya. Dan dibagi apa

yang diwasiatkan selain pemerdekaan yang tidak ditenhlkan."

Diriwayatkan juga darinya, bahwa budak mudabbar dimulai lebih

dulu daripada pemerdekaan budak yang dimiliki di saat sakit.

AsySyafi'i berkata, "Bila memerdekakan budak yang

dimiliki di saat sakit maka dimulai dengan yang dia merdekakan
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lebih dulu, dan mereka tdak berbagi dalam hal itu. Sementara

yang tidak tercukupi oleh sepertiga hartanya tetap sebagai budak,

atau dimerdekakan oleh apa lnng bisa dicukupi oleh yang

sepertiga. Hibah di saat sakit didahulukan atas wasiat-wasiat

memerdekakan dan lainnya-" Pemah juga dia mengatakan,
"Dalam hal-hal yang diinginlon di saat sakit dibagi bersama

wasiat-wasiat lainnya secara sarna rata." Dan telah dikatakan,

bahwa kecenderungan menjual di saat sakit dihapus, karena hal itu

terjadi dalam bentuk tipuan.

Pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Al
Hasan, Zufar, Malik, AsySyafi'i, Al-l-aits dan Al Hasan bin Ha1ry,

maka zhahimya salah, karena itu adalah klaim-klaim dan

pemyataan-pemyataan tanpa dalil, tdak dari Al Qur'an, tidak dari

riwayat yang msak sekalipun, dan Udak pula dari pendapat
seorang pun makhluk Allah & yu"g kami ketahui sebelum mereka,

dan tidak pula dari qilps maupun pandangan yang lurus.

Di sini tdak seomng pun disamarkan karena

yang berpendapat, karena mereka semua be6eda pendapat

sebagaimana yang Anda lihat, dan yang paling rusaknya adalah

pendapat Abu Hanifah, kemudian pendapat Malik, karena

banyaknya konhadiktif, dan rusaknya pembagian-pembagian

mereka. Itu adalah pendapat-pendapat yang menyebabkan

penggantian wasiat setelah didengar, dan ifu terjadi di dalamnya.

Kemudian kami katakan, dengan pehrnjuk Allah &,
pendapat yang konprehensif dalam membatalkan apa yang

disepakati oleh para ulama lnng disebutkan tadi dalam hal

memulai dengan memerdekakan budak yang dimiliki di saat sakit

dan yang dicenderungi di saat saldt, maka kami katakan kepada

mereka, Beritahukan kepada kami tentang kepufusan orang sakit
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dalam hal memerdekakan, hibah dan kecenderungan unfuk

menjualnya, apakah semua itu adalah wasiat ataukah bukan

wasiat? Itu pasti salah satunya. Bila mereka mengatakan, tidak ada

safu pun dari itu sebagai wasiat. Maka kami katakan, kalian benar,

dan inilah pendapat kami. Dan bila itu bukan wasiat, maka tidak

termasuk dalam yang sepertiga harta, karena yang sepertiga ifu

berdasarkan As-Sunnah yang musnad terbatas hanya pada wasiat.

Maka kalian telah membatalkan bila kalian menetapkan itu

termasuk yang sepertiga.

Bila mereka mengatakan, bahkan semua itu adalah wasiat.

Maka kami katakan kepada mereka, dari mana kalian menyatakan

dimulai dengan ihr atas wasiat-wasiat lainnya, dan membatalkan

apa yang diwasiatkan oleh seorang muslim, serta menggantinya

setelah kalian mendengamya, padahal Allah & telah berfirman,

-, 

"3 ;;i,5i i; !r;;$9 14 6'rz, :ii i;
" Maka barangsiapa tmng mengwbah wasiat ifu, setelah dia

mendengam5n, maka sesungguhn5n dosanya adalah bagi orang-

orang yang mengwbahryn " (Qs. Al Baqarah [2]: 181)

Ketahuilah, bahwa tidak ada kaitan dengan mereka yang

diriwayatkan dari mereka tentang dimulai dengan pemerdekaan,

yaitu yang diriwayatkan dari Umar, Masnrq, Syuraih, Az-Zuhri dan

Qatadah, kemudian dari An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, dan Al Hasan di

salah safu perkataan mereka. Karena tidak ada riwayat dari

seorang pun dari mereka, dan tidak pula selain mereka, tentang

dimulai dengan pemerdekaan di saat sakit yang dibebankan

kepada yang sepertiga, dan yang dicenderungi di saat sakit

dibebankan kepada yang sepertiga, yang didahulukan atas wasiat-

wasiat lainnya. Karena sebenamya 5nng diriwayatkan dari orang-
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orang yang kami sebutkan ifu adalah dimulai pemerdekaan atas

wasiat-wasiat lainnya.

Diriwayatkan dari An-Nakha'i dan AsySya'bi di dalam

salah satu dari dua pendapat mereka, "Dimulai memerdekakan

orang yang diwasiatkan pemerdekaannya dengan penyebutan

namanya dan penetapannya, dan dia berada di dalam kepemilikan

si pemberi wasiat, yang didahulukan atas wasiat-wasiat lainnya."

Jadi orang-orang yang kami sebutkan ifu menyelisihi semua yang

kami sebutkan berasarkan pandangan-pandangan yang dibuat-buat

dengan sangat msak.

Bila mereka berkata, 'ltu berlaku bag, kami, karena

memerdekakan di saat sakit dan kecendenrngan di saat sakit lebih

tegas daripada wasiat-wasiat lainqn-" Maka kami katakan: Ini

bathil dan dua segi:

Pertama, itu adalah klaim dusta, tidak ada dalil yang

menunjukkan kebenarannya. Dari mana diwajibkannya

mengutamakan orang Nashrani dalam menjual pakaian sutera,

atau mengutamakan orang lancang dalam menjual apel untuk

memindahkannya, yang lebih diutamakan daripada wasiat di jalan

Allah & untuk garda depan yang penting, dan dari membebaskan

seorang muslim atau muslimah yang utama, atau anak-anak kaum

muslimin dari penawanan musuh, dan dikhawatirkan fitrah atas

mereka dalam agama dan penistaan terhadap jiwa. Sungguh ini

benar-benar sangat mengherankan. Ini juga merupakan klaim-

klaim keji lagi memalukan karena kedustaan.

Bila mereka berkata, "Memerdekakan di saat sakit

merupakan hak yang dimerdekakan, dan demikian juga yang

dicenderungi." Maka kami katakan, bila memang telah menjadi

haknya lalu mengapa dikembalikan kepada yang sepertiga,
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pembauran apa ini? Terkadang dianggap berhak, dan terkadang

fidak. Ini sudah cukup menunjukkan rusaknya pendapat-pendapat

yang sangat rusak itu. Kami memuji Allah $ atas jalan keluar yang

ditunjukkan kepada kami dari menghukumi dengannya di dalam

agama-Nya dan terhadap para hamba-N5n.

Sisanln hanyalah pendapat ulama yang mendahulukan

pemerdekaan secara umurn atas wasiat-wasiat lainnya, dan ini
merupakan pendapat para ulama yang kami sebutkan dari

kalangan terdahulu, serta pendapat Sufun dan Ishaq.

Mereka berhujjah dengan riwayat shahih dari Rasulullah #r,

(*L W p'J?- hr pl z:i r,yf ;,
l/

7'4*'p &,;3r rr gtzLi;
" Dan banngsiap memerdelakan seorang budak maka

dengan setiap anggob fubuhn5n Allah mqnerdekakan anggob-
anggota fubuhnya dai nmla, hingga dmgan
kemaluann5n."

Mereka berkata, "Diantara dalil yang menegaskan
pemerdekaan adalah bahwa Rasulullah S memberlakukan

pemerdekaan mita pada bagian mitranya." Dan mereka

menyebutkan khabar yang dirirrnyatkan oleh Bisyr bin Musa, dari

AMullah bin Yazid AI Muqri, dari Haiwah bin Syuraih, dari Yahya

bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata,
"Sunnah yang berlaku adalah dimulai dengan pemerdekaan di
dalam wasiat." Mereka juga mengatakan, "lni pendapat lbnu
Umar, dan dia seorang sahabat, tdak diketahui ada lang
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menyelisihinya dari kalangan para sahabat." Mereka juga

mengatakan, "lni juga pendapat jumhur ulama."

Sebagian mereka berkata, "Memerdekakan budak tidak

mengenal pembatalan, sedangkan segala sesuatu mengenal

pembatalan." Sebagian mereka berkata, "Seandainya seseorang

memerdekakan budak milik orang lain dan menjual yang lainnya,

lalu hal itu sampai kepada sang majikan, lalu dia membolehkan

kedua hal itu, maka pemerdekaan ihr dibolehkan sedangkan

penjualan tersebut batal. Seandainya seseorang mer,vakilkan

kepada orang lain untuk memerdekakan budaknya, dan

mewakilkan kepada orang lain lagi untuk menjualnya, lalu

dilakukanlah penjualan dan pemerdekaan itu dari kedua wakil

tersebut, maka pemerdekaan itu terjadi sedangkan penjualan

batal."

Ali berkata: Kedua kisah ini adalah pembelaan dari mereka

unfuk kesalahan dengan kasesatan, dan unhrk asumsi dengan

kebathilan. Bahkan sebenamya sang majikan tdak berhak

membolehkan (mengesahkan) pemerdekaan yang dilakukan tanpa

seizinnya, dan tidak pula membolehkan penjualan yang dilakukan

tanpa perintahnya. Karena semua ifu haram menunrt nash N
Qur'an, As-Sunnah dan ijma'.

Allah S berfirman,

W$*;;'l*'$ts;
"Dan frdaklah seseorang membuat dosa melainkan

kemudhamtannya kembali kepada dirin5a sendiri." (Qs. Al An'aam

16l: L64l

Dan Rasululluh # bersabda,
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* Sesungguhnya damh dan harta kalian haram uru, Lfiun."

Barangsiapa menghalalkan yang haram maka penghalalan-

nya itu bathil, dan perkataannya tertolak. Tapi bila inEn

memberlakukan pemerdekaan budaknya, hendaknya dia sendiri

yang memerdekakannya dengan kalimatrya sendiri, dan bila ingin

menjualnya, hendaklah dia menjualnya demikian, dan itu harus

demikian.

Merpakilkan dalam memerdekakan budak tidak boleh,

karena tidak ada pembolehannya dari Al Qur'an maupun As-

Sunnah.

Sedangkan mer,rnkilkan dalam jual-beli, maka itu diboleh-

kan oleh As-Sunnah. Jadi, barangsiapa mer.r,rakilkan unfuk

memerdekakan budaknya, maka pemerdekaan itu udak berlaku.

Sedangkan orang yang mewakilkan dalam menjualnya maka ifu

boleh (berlaku).

Pendapat mereka, bahwa memerdekakan budak tdak
mengenal pembatalan, sedangkan segala sesuafu lainnya mengenal

pembatalan. Maka sesungguhn5ra mereka telah berdusta. Karena

setiap akad yang berupa memerdekakan budak atau lainnya yang

terjadi secara sah, maka tidak boleh dibatalkan, kecuali ada dalil Al

Qur'an atau As-Strnnah yang mewajibkan pembatalannya.

Adakalanya pemerdekaan png sah dibatalkan, contohnya adalah

orang yang memerdekakan budak Nashrani, kemudian budak

Nashrani ihr bergabung ke negeri musuh lalu ditawan (oleh kaum

muslimin) dan dibagikan, maka menurut kami dan mereka,
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pemerdekaan yang pertama dibatalkan. Maka jelaslah rusaknya

pendapat mereka semua.

Sedangkan pendapat mereka, bahwa ifu adalah pendapat

jumhur ulama, maka sesungguhnya mereka telah diselisihi oleh

orang-orang yang bukan dari kalangan yang setelah mereka,

seperti Atha', hnu Sirin, AsySya'bi dan Al Hasan. Bahkan

pendapat jumhur bukan sebagai hujjah, karena tidak ada dalil Al

Qur'an maupun As-Sunnah yang menyatakan ifu. Dan yang

seperti ini tidak bisa dijadikan sandaran dalam perkara agama.

Perkataan mereka, bahwa ifu adalah pendapat hnu Umar

dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan para

sahabat. Maka sesungguhnya itu riwayat yang tidak shahih dari

hnu Umar, karena berasal dari riwayat Asy'ats bin Sawwar, dia

dha'if. Ketika terjadi perselisihan, Allah & mat memerintahkan

unfuk mengembalikan kecuali kepada firman-Nya dan sabda Rasul-

Nya #, bukan kepada perkataan seorang sahabat ataupun yang

lainnya. Barangsiapa yang ketika berselisih mengembalikan kepada

selain perkataan Allah & dan Rasul-Nya $, maka dia telah

melampaui batasan-batasan Allah &.
er.1< ,11^ .a7 ..?/ )) (.tzz .tz
'L.4) d, -\49 .{.Ill )))> 4ry9

" Dan yang melanggar hukum-hukum Allah,

mal<a dia telah berbuat lalim terhadap diinya
sendiri;' (Qs. Ath-Thalaaq [65], 1)

Allah @ berfirman,

I sotl - At Muhalta



./r rt
o_il, iKoy.;i;ii 6i Jy;j:; 2,3 c'isp o9

T,Etrgc;';\,
"Kernudian jika kamu berlainan pendapt tenbng snuafu,

maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(Sunnahnya), jila kamu benar-benar beiman kepada Allah dan

hari kemudian." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Adapun riwayat dari Sa'id bin Al Musa5ryib, bahwa Sunnah

yang berlaku adalah dimulai dengan memerdekakan budak di

dalam wasiat. Maka ini adalah riwayat yang tidak musnad darr

fidak pula murcaL Barangsiapa menyandarkan kepada
Rasulullah # hul seperti ini, maka dia telah berdusta atas nama

beliau, dan barangsiapa berdusta atas nama beliau dengan sengaja,

maka hendaklah bersiapsiap menempati tempatrSra di neraka.

Sd'id mhimahullah frdak pernah mengatakan ini sebagai saMa
Rasulullah #, d*, tidak pula sebagai hukurn beliau. Karena hnu
Al Musalryib dan yang lainnSa telah mengatakan, bahwa hal seperfi

ini terdapat di dalam perkataan sahabat.

Termasuk hal yang mengherankan dari orang yang tidak

memandang perkataan hnu Abbas dari jalur yang paling shahih

periwa5atann5n hingga sampai kepadanya dalam hal pembacaan

Ummul Qur'an di dalam shalat jenazah, bahwa itu adalah Sunnah

sebagai hujjah, tapi kemudian dia malah memandang perkataan

Sa'id bin Al MusaSyib untuk ihr sebagai hujjah. Bahkan sekalipr.rn

Sa'id bin Al Musa5yib mengatakan bahwa ini hukum
Rasulullah #, tupi perkataann5n ltl.t murcal, maka fldak ada hujjah

di dalamn3n.
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Hujjah mereka dalam mendahulukan pemerdekaan budak

berdasarkan khabar yang tsabitdari Nabi $ mengenai orang yang

memerdekakan budak, dan pemberlakuan yang dilakukan oleh

beliau $ dalam hal sekutu yang memerdekakan bagian sekutunya

(dalam kepemilikan budak), keduanya dipahami sebagai Sunnah

tanpa ada keraguan, natnun di dalam kedua ini tidak ada hal lain

kecuali tentang keutamaan memerdekakan dan hukum di

dalamnya, dan mereka tidak menyelisihi kami dalam hal ini.

Di dalam kedua khabar ini tdak disebutkan, bahwa

memerdekakan lebih diutamakan daripada taqamtb lainnya.

Barangsiapa menyatakan itu di dalam kedua khabar ini, berarti dia

telah berdusta dan mengatakan kebathilan. Bahkan nash N
Qur'an menyebutkan tentang kesamaan derajat antara

memerdekakan budak dan memberi makan orang miskin, yang

mana Allah $ berfirman,

,$ ;;a ia$@ i!' U@ tai u a;'i 6

t;;K,S-oi@';i';r::4@ #
" Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar ifu?

6ntfu) melepaskan budak dari perbudakan, atau membei makan

pada hari kelaparan, (kepada) anak yafim yang ada hubungan

kembat, atau orang miskin yang sangat fakir." (Al Balad l90l: 12-

16).

Begitu juga dalam tebusan sumpah, dan ini adalah tebusan

mencukur rambut kepala di saat haji bagi yang ada gangguan di

kepalanya. Seandainya dalam hal ini dia memerdekakan seribu

budak maka hal itu tidak mencukupinya, tapi yang mencukupinya
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adalah puasa atau sedekah atau berkurban. Tidakkah Anda lihat

dalil yang menunjukkan lebih utamanya berkurban daripada

memerdekakan budak dalam hal ini? Itu adalah hukum-hukum

yang harus dipatuhi tanpa ditambah-tambahkan kepadanya apa

yang tidak terdapat di dalamnya.

Kemudian ada nash shahih yang menyatakan bahwa

sebagian taqamtb lebih utama daripada memerdekakan budak

dengan penjelasan yang tidak ada kerumitan di dalamnya, yang

mendustakan klaim-klaim mereka dalam mengutamakan

memerdekakan budak atas taqamtb lainnya.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Fath mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa

mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad mengabarkan

kepada kami, Ahmad bin Ali mengabarkan kepada kami, Muslim

bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far

bin Ziyad mengabarkan kepada kami, hrahim bin Sa'd

mengabarkan kepada kami, dari lbnu Syihab, dari Said bin Al
Musa5ryib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah # ditanya,

"Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Iman

kepada Allah dan Rasul-N5m." Ditanyakan lagi, "Kemudian apa?"

Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Ditanyakan lugr,

"Kemudian apa?" Beliau menjawab, " Haji mabnrr."

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Yahya bin Al Wazir bin

Sulaiman mengabarkan kepada karni, dia berkata: Aku mendengar

hnu Wahb berkata: Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku,

dari Bukair -yaitu Ibnu Al Asyaj-, bahwa dia mendengar Kuraib

maula hnu Abbas berkata: Aku mendengar Maimunah bint Al
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Harits -yaitu Ummul Mukminin- berkata, "Aku memerdekakan

seorang budak perempuan di masa Rasulullah {$, lalu aku

menceritakan itu kepada Rasulullah S, lalu beliau bersabda,

'Seandainjta engkau memberikan kepada para pamanmu, nisaya
lebih besar pahalarnd ."

Ini nash yang sangat jelas, yang dengannya Allah &
mencukupi dari mengada-ada kebohongan dan mengada-ada

perkataan bathil dengan dugaan dusta. Segala puji bagi Allah &,
Rabb seluruh alam.

Kemudian benar bagi mereka, bahwa memerdekakan lebih

utama daripada taqamtb lainnya, maka dari mana mereka

membatalkan semua benfuk lainnya yang dengannya pemberi

r,uasiat ber-taqamtb kepada Allah & dengan mengutamakan

pemerdekaan budak sebagai yang paling utama? Hukum ini tidak

boleh.

Semestinya orang yang mengatakan ini hendaknya

merrgatakan berdasarkan riwayat shahih dari Atha' dan hnu Jurarj

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurra?zaq, dari lbnu

Juraij, dia berkata: Aku berkata kepada Atha', "Seseorang

berroasiat mengenai suafu hal, lalu aku melihat yang lainnya lebih

baik dari itu?" Dia berkata, "Maka lakukanlah yang lebih baik bagi

orang-orang miskin, atau yang untuk di jalan Allah. Lalu engkau

melihat yang lebih baik dari itu maka lakukanlah yang lebih baik

selama dia tidak menyebutkan nama seseorang." hnu Juraij

berkata, "Kemudian Atha' menarik kembali pendapatrya ifu, dia

ber{<ata,'Hendaknya perkataannya dilaksanakan.' hnu Jurarj

berkata, 'Pendapat pertamanya lebih aku sukai'."

Orang yang membatalkan sesuatu dari apa yang

diwasiatkan oleh seorang muslim karena mengutamakan
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pemerdekaan budak, maka dia telah menempuh jalan pendapat

Atha' yang pertama dan pendapat hnu Juraij, hanya saja mereka

memasukan itu dengan kontradiksi yang buruk dan berlebihan.

Ali berkata: Karena telah batal pendapat orang yang

memandang didahulukannya sebagian wasiat atas sebagian

lainnya, maka tidak ada yang tersisa kecuali pendapat kami, atau

pendapat orang yang memandang berbagi dalam semua itu- lalu
kami memandang dalam hal itu, lalu kami dapat orang yang

melakukan itu juga telah menyelisihi apa yang diwasiat oleh

pemberi wasiat tanpa berdasarkan nash dali Al Qur'an maupun

As-Sunnah, sedangkan itu tidak boleh.

Bila mereka berkata, "Kalian juga menyelisihi apa yang

diwasiatkan oleh pemberi wasiat." Maka kami katakan,

penyelisihan kami terhadap apa yang diwasiatkan itu berteda

dengan penyelisihan kalian, karena kalian menyelisihinya tanpa

berdasarkan nash dan Al Qtr'an maupun As-Sunnah, sedangkan

kami menyelisihinya berdasarkan nash N Qtr'an dan As-Sunnah.

Inilah yang benar, sedangkan selain itu tidak boleh-

Karena pendapat ini juga tidak ada dalilnya, maka kami

harus mendatangkan dalil yang menunjukkan kebenaran pendapat

kami. Kami katakan, dengan pefunjuk Allah &, kami dapati

Allah S berfirman,

J;$\i=b\rtV.gl
" Ta'atilah Allah dan bbfrlah Rasulttlya)'" (Qs' An-Nisaa'

[4]:59)

Diriwayatkan secana shahih bahwa Rasulullah $ fidak

membolehkan wasiat kecuali sepertiga atau kurang. Maka benarlah
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secara meyakinkan, bahwa orang yang mewasiatkan sepertiga

hartanya atau kurang, bahwa dia menaati Allah @, maka wajiblah

pelaksanaan ketaatan kepada Allah &.

Dan kami dapati orang yang mewasiatkan lebih dari
sepertiga telah bermaksiat terhadap Allah & bila dia sengaja

melakukan itu padahal dia tahu dan dengan sengaja. Adapun yang

tersalah maka dimaafkan dosanya bila tidak mengetahui itu, dan

perbuatannya bathil dari segala hal, tidak boleh dilaksanakan

kemasiatan terhadap Allah & dan tidak boleh dilaksanakannya hal

yang salah.

Allah $ berfirman,

'JbtrtJEi""Js,4-

"Agar Allah menebpkan yang huq (Islan) dan

membatalkan yang bathil (syirilr)." (Qs. Al Anfaal [8]: 8)

Kami dapati bila pemberi wasiat mewasiatkan sesuahr

dengan kadar yang kurang dari sepertiga maka telah rlnjiblah
pelaksanaan semua yang diwasiatkannya, sebagaimana yang telah

kami sebutkan. Bila lebih dari sepertiga, maka selebihnya itu bathil,

tidak boleh dilaksanakan. Maka benarlah nash pendapat kami
huruf demi huruf sebagaimana yang diperintahkan Allah & da.,

Rasul-Nya S.
Bila ada seseorcmg yang mengatakan, "Siapa yang

mengatakan ini sebelum kalian?" Maka kami katakan kepadanya,

bila ada seorang penganut madzhab Hanafi atau Maliki dan yang

mengatakan sebelum Malik dan Abu Hanifah dengan pendapat

mereka dalam masalah ini hanya saja ada perbedaan antara kedua

perkara ini, yaifu bahwa pendapat mereka tidak sesuai nash dart
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tidak pula qiyas, sedangkan pendapat kami adalah apa yang

diperintahkan Allah & dan Rasul-Nya $.
Sebenamya dalam masalah ini ada pendapat dari sepuluh

tabi'in dan seorang sahabat @, sedangkan jumlah mereka puluhan

ribu, lalu mana pendapat-pendapat lainnya? Bagaimana bisa

padahal tentang dimulai dengan apa yang dimulai oleh pemberi

wasiat telah dikatakan oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i

sebagaimana yang kami sebutkan di sebagian pendapat-pendapat

mereka, dan apa yang kami katakan ini tanpa menirukan

seseorang selain Rasulullah $ dan tanpa berafiliasi kepada

selainnya, akan tetapi unhrk kami perlihatkan kepada yang

menyelisihi tentang rusaknya penentangannya dan

penyelisihannya. Hanya Allah & y.*g kuasa memberi petunjuk.

Bila pemberi wasiat tidak memulai dengan sesuahr tapi dia

mengatakan fulan, fulan dan fulan, masing-masing diberi sekian

dan sekian, lalu tidak tercukupi oleh sepertiga, maka di sini mereka

harus bertagi, karena tidak ada hak bagi mereka kecuali sepertiga,

sehingga dibolehkan bagi mereka apa yang dibolehkan Allah &,
dan dibatalkan bagi mereka apa yang dibatalkan Allah &. Begitu

juga semua bentuk taqamtb lainnya. Hanya Allah & y*S kuasa

memberi pehmjuk.

Pasal

Telah kami sebutkan dalam pembahasan tentang zakat dari

kitab kami ini, dan di dalam pernbahasan haji serta di dalam

pembahasan tentang kebangkrutan dari kitab ini juga, bahwa

setiap orang mati yang mempunyai tanggungan dalam hal zakat,
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atau haji Islam, atau umrahnya, atau na&ar, atau kafarat zhihar,

atau pembunuhan, atau sumpah, atau sengaja bersefubuh di siang

hari Ramadhan, atau sebagian kewajiban haji, atau pun fidak,

maka semua itu diambil dari pokok hartanya, tidak ada bagian

untuk para pemberi utang hingga ditunaikannya utang-utang

kepada Allah S. Kemudian bila ada sisa maka untuk para pemberi

utang, kemudian wasiat, kemudian warisan, sebagaimana yang

diperintahkan Allah &.

Kami sebutkan juga hujjahnya dalam hal itu dari saMa
Rasulullah $,

o
tl.(J#-

'oi '6ri "fit ;tu ,rvj\ '6;( 'rit lur Gast

" Tunaikanlah kepada Allah, karena itu lebih berhak untuk
dinnaikan. Maka utang kepda Allah lebih berhak untuk
ditunaikan."

Kami sebutkan juga di sana pendapat Al Hasan dan

Thawus dengan jalan yang paling shahih dari keduanya, bahwa

haji Islam dan zakat harta keduanya sekedudukan dengan utang.

Sementara pendapat Az-Zvhi, bahwa zakat diambil dari pokok

harta si mayit, dan semua yang wajib, maka diambil dari semua

harta. Ini juga mempakan pendapah:ya fuy-Syafi'i, Ahmad, Abu
Sulaiman dan lainlain.

Pendapat Abu Hurairah, bahwa haji dan nadzar bisa

difunaikan atas narna mayit. Pendapat hnu Abbas yang

mer,rajibkan haji atas orang meninggal yang belum berhaji. Begltu
juga pendapat ThawuS, A Hasan Al Bashri, dan Atha'. Dan
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bahwa itu diambil dari pokok harta walaupun dia udak

metr.rasiatkan ih-r.

Ini juga pendapat hnu Al MusaSyib, Abdurrahman bin Abu

[-aila, Al Auza'i, Al Hasan bin Hay, Muhammad bin Abu [-aila,

Sufuan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq, Abu

Sulaiman beserta para sahabat mereka. Hanya saja As5rSyafi'i

pemah mengatakan, "(Jtang kepada Allah & dan utang kepada

manusia dipadukan." Dan pemah juga dia mengatakan

sebagaimana pendapat kami. Kami tidak mengetahui seorang pun

dari kalangan tabi'in kecuali Rabi'ah yang mengatakan tidak

dikeluarkan zakat kecuali dari yang sepertiga bila dia

meu.lasiatkannya.

Yang tersisa adalah mengemukakan pendapat-pendapat

Abu Hanifah dan Malik di dalam masalah ini. Abu Hanifah

berkata, "Bila seorang muslim metr,rasiatkan sejumlah wasiat yang

di antaranya zakat yang wajib dan haji dalam Islam, maka dimulai

dengan kauajiban-karuajiban ini di dalam yang sepertiga hartanya,

baik dia menyebutkan itu di awal wasiatrya maupun di akhimya.

lalu kalajiban-karajiban tersebut dipadukan." Kemudian

sebagaimana yang kami sebutkan dari pendapat-pendapatrSa

mengenai wasiat.

Abu Yusuf berkata, "Dimulai dengan zakat, kemudian haji-"

Pemah juga dia mengatakan seperti yang dikatakan Abu Hanifah.

Dia berkata, "Kemudian setelah zakat dan haji wajib adalah apa

yang diwasiatkannya berupa memerdekakan budak dalam kasus

tebusan sumpah, tebusan berburu (di tanah suci saat ihram), fidyah

karena gangguan, dimulai dengan yang lebih dulu disebutkan di

dalam wasiatrya, kemudian yang sifatnya hthawwu'."

L-_
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I
Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dimulai dari haji Islam

dan dari zakat berdasarkan apa yang disebutkan lebih dulu oleh

pemberi wasiat di dalam wasiatnya."

Malik berkata, 'Dimulai dengan memerdekakan budak yang

ditetapkan saat sakit, dan budak mudabbardi saat sehat, kemudian

setelahnya adalah zakat wajib yang menjadi tanggungan, kemudian

pemerdekaan budak tertentu yang diwasiatkan untuk

dimerdekakan, dan pemerdekaan budak tertentu yang diwasiatkan

untuk dibeli lalu dimerdekakan, kemudian kitabah bila dia

mewasiatkan kitabah budaknya, kemudian haji, kemudian

pengakuannya utang bagi yang tidak dibolehkan pengakuannya."

Dia berkata, "Dan dimulai dengan zakat yang diwasiatkan

atas apa yang diwasiatkan lainnya berupa pemerdekaan budak

karena zhihar, atau membunuh secara tidak sengaja, atau berbagi

pemerdekaan budak karena zhihar dengan pemerdekaan budak

karena pembunuhan tidak disengaia, kemudian apa yang

diwasiatkan lainnya berupa tebusan sumpah." Dia berkata, "Dan

dimulai dengan memberikan makan kepada yang diwasiatkan dari

apa yang tertanggung karena qadha' Ramadhan sebagai nadzar."

Di dalam pendapat-pendapat ini terdapat pelajaran bagi

yang mencermatinya dan tanda bagi yang mengkajinya. Pendapat

Abu Hanifah, maka itu paling menjanggal kesalahannya dan paling

sedikit kontradiksinya, tapi dikatakan kepadanya, bila itu zakat

wajib, haji, dan kewajiban-keruajiban lainnya, bila itu menjadi

tanggr.rngan dan dia berlepas diri dari itu saat kematiannya, maka

semua itu diperlakukan sebagai wasiat-wasiat. Maka unfuk apa

Anda mendahulukannya atas wasiat-wasiat lainnya? Bila dia

berkata, "Karena itu lebih ditekankan." Maka dikatakan

kepadanya, dari mana ifu dianggap lebih ditekankan menunttmu,
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sedangkan Anda telah mengeluarkannya dari hukum keurajiban

yang tidak boleh dihilangkan kepada hukum wasiat?

Maka batallah anggapan penegasan dalam pendapatmu

yang rusak ini, dan wajib menjadi seperti wasiat-wasiat lainnya

tanpa ada perbedaan. Semua ifu menjadi diluar hukum wasiat, dan

menjadi di atas hukum kewajiban yang tidak boleh

dikesampingkan. Lalu mengapa Anda menjadikannya dari yang

sepertiga bila dia mewasiatkannya juga? Ini tidak lain adalah

benturan dan pembauran dengan kebathilan di dalam agama

Allah &.

Pendapat Abu Yusuf adalah keterlaluan dalam

mendahulukan zakat atas haji. Bila dia berkata, "7al<at adalah

kewajiban harta, sedangkan haji adalah kewajiban tubuh." Maka

dikatakan, lalu mengapa Anda memasukkan di dalam wasiat?

Mengapa Anda tidak melarang dari wasiat sebagaimana Ayyub As-

Sikhtiyani, Al Qasim bin Muhammad dan An-Nakha'i melarang itu,

dan diriwayatkan juga dari hnu Umar.

Bila dikatakan, "Karena ada nash mengenai ihr." Maka

dikatakan, nash itu mer,vajibkan dari pokok harta, dan ini

menyelisihi pendapatrnu yang rusak. Ini juga masuk kepada

Muhammad bin Al Hasan yang mendahulukannya atas wasiat-

wasiat lainnya. Pendapat Malik, itu penyelisihan yang paling buruk

dan paling rusak, karena dia mendahulukan sebagian kalajiban

atas sebagian lainnya tanpa berdasarkan dalil. Dia mendahulukan

tathawwu'atas sebagian kewajiban tanpa berdasarkan dalil, dan

semuanya menjadi tidak ada dengan cara pengambilan

dalil apa pun, di samping juga bahwa ihr adalah pendapat yang

tdak pemah dikenal dari seorang pun makhluk Allah &
sebelumnya. Maksudnya umtan sebagaimana yang dia urutkan itu.

L---
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Dan yang paling mencolok adalah perkataannya, "Pengakuannya

bagi orang yang tidak dibolehkan pengakuannya." Bagaimana

dibolehkan apa yang diakuinya sedangkan itu tidak dibolehkan. Ini
sungguh sangat mengherankan.

Ali berkata: Bila ada seseorang yang berkata, "seandainya

benar pendapat kalian, tenhrlah ketika seseorang hendak

mencegah ahli warisnya dari hartanya maka dia dapat melakukan

itu, yaifu dengan menangguhkan kewajiban-kewajibannya

kemudian mewasiatkannya saat kematiannya." Maka kami katakan

kepadanya, "Bila dia menyengaja itu maka dia menanggung

dosanya, dan kemaksiatannya tidak menggugurkan hak-hak
Allah & darinya, karena Allah & tidak memerintahkan untuk

menggugurkan hak-hak-Nya demi apa yang kalian sebutkan itu."

Kemudian kami katakan kepada mereka, "Mengapa kalian

tidak berhujjah kepada diri kalian dengan argumen ini juga ketika
kalian mengatakan, bahwa utang-utang manusia (dibayar) dari
pokok harta?" Kami katakan kepada kalian, "seandainya

demikian, maka ketika seseorang hendak mencegah ahli warisnya
(dari warisan) dia hanya perlu mengaku di saat sehatrya bagi siapa
yang dikehendakinya sejumlah yang mencakup hartanya,

kemudian hal itu terbongkar setelah kematiannya namun tidak ada

bedanya."

Dikatakan juga kepada kalian, seandainya benar pendapat

kalian, maka ketika seseorang hendak membatalkan hak-hak
Allah & dan hak-hak para ahli sedekah, serta mencegah ahli

warisnya dari ihr, tenfu dia bisa melakukan itu. Kemudian
pengingkaran mereka dengan hal tersebut adalah sangat msak,
karena itu membatalkan perintah-perintah Allah & dan kewajiban-

ka,vajiban kepada-Nya. Bila mereka menyebutkan apa yang
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diriwayatkan kepada kami dari jalur Abduffazzaq dari Ma'mar, dari

Qatadah, bahwa Nabi $ bersaMa,

;:t; r;t & Jut "'6; J*; ?-*t'5;f y

.6' 6')Gri ;c ii i-t*l, L'rJr

" Sunggwh aku tidak tahu ada seseorang yang kikir dengan

hak Allah, sampai-sampai ketika kematian menjemputtya dia

mulai menyalurkan hartanya di sini dan di sini."

Maka kami katakan, hadits ini bathil, karena tdak di-

musnad*an Kemudian seandainya ifu shahih, maka mereka tidak

memiliki hujjah di dalamnya, karena di dalamnya bukan tentang
pengguguran hak-hak Allah S karena kekikirannln hingga dia

mati, tapi tentang pengingkaran ifu atas orang yang

melakukannya. Ya, ifu pengingkaran tanpa diragukan, dan hak-

hak Allah & taup berlaku pada hartan5n, dan itu harus. Hanya

Allah & yo"g kuasa memberi petunjuk.

L765- Masalah: Pemberi wasiat dibolehkan menarik

kembali apa yang dia wasiatkan kecuali wasiat memerdekakan

budak yang dimilikinya saat berwasiat, karena dia tidak boleh

menarik kembali hal ini kecuali dengan mengeluarkannya dari

kepemilikannya dengan hibah atau penjualan atau bentuk

kepemilikan lainnya. Adapun oftIng yang me'.r,rasiatkan untuk

dimerdekakan seorang budak atas namanya maka dia boleh

menarik kembali wasiat ifu, namun para ulama berteda pendapat

mengenai ini.
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal:

Hammam bin Yahya mengabarkan kepada kami, dari Qatadah,

dari Amr bin Syu'aib, dari Abdullah bin Abu Rabi'ah, bahwa Umar

bin Khaththab berkata, "Allah menjadikan di dalam wasiatnya apa

yang Dia kehendaki, dan kepemilikan wasiat adalah yang

terakhimya."

Dan diriwayatkan secara shahih dari Thawus, Atha', Abu

Asy-Sya'tsa Jabir bin Zaid, Qatadah dan Az-Zuhri, bahwa pemberi

wasiat diboleh menarik kembali wasiatnya untuk memerdekakan

budak ataupun lainnya.

Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik dan Asy-

Syafi'i.

Yang lainnya mengatakan selain ifu, diriwayatkan kepada

kami dari Ibrahim An-Nakha'i mengenai orang yang mewasiatkan

unfuk memerdekakan budaknya bila dia meninggal, dia berkata,

"Dia tidak boleh mengembalikannya ke stafus budak. Dan

memerdekakan budak tidak seperti wasiat-wasiat lainnya."

Dari jalur Abdurrazzaq dan Adh-Dhahhak bin Makhlad,

keduanya dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari

AsySya'bi, dia berkata, "Setiap pembuat wasiat boleh menarik

kembali wasiatnya kecuali wasiat memerdekakan budak."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Syubrumah

dan ulama Kufah lainnya, mereka berkata, "Setiap pembuat wasiat

boleh mencari kembali wasiaturya kecuali memerdekakan budak."

Demikian juga yang dikatakan oleh Sufuan Ats-Tsauri.

Para ulama yang membolehkan menarik kembali wasiat

untuk memerdekakan budak berdalih, bahwa ifu pendapat seorang

sahabat dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari kalangan

I sro I - AI Muharra



sahabat. Dan bahwa mereka mengqiyaskannya kepada wasiat-

wasiat lainnya. Kami tidak mengetahui hujjah mereka selain

mengaitkan dengan ini, namun semuanya tidak ada kaitan dengan

itu. Perkataan mereka yang menyatakan bahwa ifu pendapat

seorang sahabat yang tidak diketahui ada yang menyelisihinya dari

kalangan sahabat, maka ini bukan merupakan hujjah atas

pendapat seorang pun selain Rasulullah $. Banyak kasus dimana

mereka menyelisihi Umar padahal fidak diketahui ada yang

menyelisihinya dari kalangan sahabat. Seperti pendapatu'rya

mengenai tikus besar yang didapatkan oleh seorang yang sedang

ihram, yang mana dia mendendanya dengan seekor anak kambing

jantan, dan kelinci didenda dengan seekor anak kambing betina,

dan semua itu telah kami paparkan pada topik-topiknya.

Adapun qiyas mereka atas wasiat-wasiat lainnp, maka

semua qiyas adalah bathil. Kemudian seandainya pun qiyas itu

benar, niscaya ini merupakan int kebathilan ifu, karena para

ulama madzhab Hanafi dan Maliki udak membolehkan menarik

kembali dalam hal menjadikan budak sebagai mudabbar,

sedangkan ini wasiat memerdekakan, karena ini merupakan

memerdekakan apa yang tidak berlaku kecuali dengan kematian,

dan tidak keluar kecuali dari yang sepertiga, dan ini sifat wasiat-

wasiat lainnya.

Yang lebih mengherankan adalah mereka memulai dengan

memerdekakan budak atas wasiat-wasiat lainnya dan mereka

sangat menegaskan itu dan mengutamakan itu. Kemudian di sini

mereka mengqiyaskannya kepada wasiat-wasiat lainnya. Maka

silakan kalian heran dengan pandangan dan pengqiynsan ini. Asy-

Syaf i di salah satu dari dua pendapatnya tidak bolehkan menarik
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kembali wasiat dalam hal adbir dan itu menurutnya adalah wasiat

memerdekakan budak.

Ini kontradiksi yang tidak samar lagi, dan mengqiyaskan

wasiat memerdekakan budak dengan wasiat memerdekakan budak

lebih utama daripada mengqiyaskan wasiat memerdekakan budak

dengan wasiat selain memerdekakan budak, dan mereka semua

tidak membolehkan menarik kembali wasiat memerdekakan

dengan sifat apa pun, sementara wasiat memerdekakan budak

adalah memerdekakan dengan suafu sifat, maka qiyasan mereka

kembali kepada mereka. Karena telah batal pendapat mereka,

maka dengan pertolongan Allah S, kami kemukakan dalil atas

benamya pendapat kami.

Kami katakan, dengan petunjuk Allah S, bahwa Allah &
berfirman,

"Hai orang-oreng yang beriman, penuhilah akad-akad ifu."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 1)

Akadnya unhrk memerdekakan budaknya bila dia

meninggal adalah akad yang diperintahkan untuk dipenuhi, dan

yang sifatnya seperti ini tidak boleh ditarik kembali.

Adapun wasiat-wasiat lainnya hanyalah janji-janji, dan janji

ifu tidak diharuskan pemenuhannya sebagaimana yang kami

sebutkan di dalam bab nadzar dari catatan ini. Segala puji bagi

Allah, Rabb seluruh alam.

Adapun wasiat untuk memerdekakan budak yang tidak

ditentukan atas namanya, maka ifu adalah perintah dan keinginan

terhadap kebaikan narnun belum dilaksanakan, maka dia boleh

"rj3ir;Wl:;Jr-<rjirifi-
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melakukan itu, namun bukan sebagai akad. Hanya Allah & yutg

kuasa memberi pefunjuk.

Bila mengeluarkannya dari kepemilikannya maka dia telah

melakukan sesuatu yang dibolehkan baginya. [-alu bila telah berada

di dalam kepemilikan orang lain, maka batallah akad di dalamnya,

berdasarkan firman Allah &,

WL,*i:*6ssi
"Dan ddailah sneorzng membuat dosa melainkan

kemudharatannp kembali kepada dirin5n sendii." (Qs.Al An'aam

[6]: 164)

Bila kemudian kembali kepada kepemilikannya maka akad

itu tidak turut kembali, karena apa yang telah batal karena suatu

kewajiban maka tidak kembali kecuali berdasarkan nash, sedang

ini tidak ada nasirya. Bila dia telah mengeluarkan sebagiannya

dari kepemilikannya, maka batallah akad pada apa yang telah

gugur kepemilikannya darin5n, dan tersisa akad yang berlaku pada

apa yang masih tetap di dalam kepemilikannya.

L766. Masalah: Orang yang me\ /asiatkan untuk ummul

waladnya selama dia belum dinikahi maka ini bathil, kecuali

diwakafkan unfuknya suatu wakaf dari rumah-rumahnya, lalu bila

dia menikah maka tidak ada hak baginya terhadap rumah itu, tapi

wakaf itu kembali kepada cara lainnya dari cara-cara kebajikan,

maka ini boleh. Para ulama berbeda pendapat mengenai ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurra?zaq, dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri mengenai orang yang meldJasiatkan unfuk

para ummul waladnya berupa tanah yang mereka bisa
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mendapatkan makan dari itu, yang mana bila mereka menikah
maka tanah ifu menjadi hak para ahli waris. Dia berkata, "Wasiat

ihr dibolehkan sesuai syaratnya."

Abu Hanifah berkata, "Bila dia mewasiatkan unfuk urnmul
waladnya berupa suafu harta yang disebutkannya dengan syarat
tidak menikah lagi selamanya." Dia berkata, "Bila dia menikah
maka dia tidak ada hak apa pun baginya." Dan ini juga merupakan
pendapat Malik.

Semua ini salah berdasarkan sabda Rasulullah $,
0t

,y
"Setiap qnmt5mng tidak tedapat dalam Kibb Allah adalah

bathiL

Dan ini adalah s5nrat yang tidak terdapat di dalam Kitab
Allah, maka ini bathiL

lain tidak dikAahui apakah berhak wasiat ini ataukah tidak
kecuali dengan kematiannla, sedangkan setelah kematiannya dia
tidak memiliki apa pun tidak berhak itu.

Kemudian dari itu, tidak lepas kemungkinan dia memiliki
apa yang diwasiatkan untuknya atau tidak memilikinya. Bila dia
memilikinya maka tidak boleh menghilangkan kepemilikannya dari
tangannya setelah sahn5n tanpa berdasarkan nasrl tentang ifu. Dan
bila dia tidak memilikinya maka fidak halal dia diberi apa yang

bukan miliknya. Jadi pasti ada salah satunya.

Adapun memasukkannya ke dalam wakaf dengan suatu

sifat, maka ini boleh, karena ifu adalah jalan wakaf saat

tertatasnya penerima wakaf, dan bukan kepemilikan hak wakaf.

Jbtl *:tqq e;y?
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Tidak dibolehkan diambil darinya apa yang menjadi hak

dari penghasilan wakaf sebelum dia menikah lagi, karena dia telah

memilikinya, maka bila pemberi wasiat mewasiatkan itu maka

wasiabrya itu bathil.

L767 - Masalah: Orang yang mewasiatkan untuk

memerdekakan budaknya sedangkan dia tidak memilik harta selain

itu, atau para budaknya ifu lebih dari tiga, maka tidak dilaksanakan

dari itu kecuali dengan diundi, lalu yang keluar namanya sahlah

pemerdekaannya, baik si budak meninggal setelah pemberi wasiat

dan sebelum pengundian, atau pun dia hidup hingga dilakukan

pengundian.

Budak yang keluar namanla (dalam pengundian) maka dia

tetap berstatus budak baik dia meninggal sebelum pengundian

ataupun masih hidup hingga pengundian. [-alu bila nama yang

keluar ifu jatuh pada sebagian budak maka dimerdekakan darinya

apa yang tercukupi oleh yang sepertiga tanpa pengupayaan, dan

sisanya tetap (sebagai budak) dan diupayakan bagi para ahli waris

unhrk nilai yang tersisa darinya setelah sebagiannya ditutupi dari

yang sepertiga.

Bila dia menyebut nama-narna mereka, maka dimulai

dengan yang disebutkan namanya lebih dulu, lalu bila telah

mencapai sepertiga maka sisanya tetap sebagai budak. Bila

pemerdekaan itu jahrh pada seorang budak maka dimerdekakan

semuanya dan diupayakan bagi ahli waris unhrk yang selebihnya

dari yang sepertiga. Bila memerdekakan bagian tertenfu dari setiap

budak dari mereka dengan menyebutkan natnanya, maka bagian

itu dimerdekakan -bila sepertiga atau kurang (dari harta

peninggalannya-, dan sisa mereka dimerdekakan dan diupayakan
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untuk yang selebihnya dari yang sepertiga atau yang melebihi apa
yang diwasiatkan dari apa yang kurang dari yang sepertiga.

Bila dia memerdekakan dari masing-masing budak dengan
menyebutkan namanya atau secara global (tanpa merincikan) yang

lebih banyak dari sepertiga hartanya, maka diundi di antara
mereka bila mencakup mereka, lalu bila telah men@pai sepertiga
maka sisanya tetap sebagai budak. Kecuali bila pemerdekaan ifu
jafuh pada salah seorang mereka, lalu dimerdekakan dan yang

melebihi sepertiga diupayakan, dan dimulai dari yang disebutkan
lebih dulu -bila dia menyebutkan nama-nama mereka-, lalu bila

telah men@pai sepertiga maka yang lainnya tetap sebagai budak,
kecuali pemerdekaan jahrh padanSn maka diupayakan unfuk apa
yang melampaui yang sepertiga.

Dalil pendapat kami adalah bahwa bila di dalam wasiatrya
dia memerdekakan sepertiga atau kurang dari setiap budaknya,
maka itu tidak melampaui apa yang diperintahkan Allah S, karena

dia berhak me'u,rasiatkan sepertiga hartanya lalu perkataannya

dilaksanakan.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi $ apa yang

telah kami kemukakan di dalam pembahasan tentang

memerdekakan budak dari kitab kami ini dengan sanadnya

mengenai orang yang memerdekakan bagian miliknya pada

seorang budak, bahwa budak itu merdeka seluruhnya dan dia
(yang memerdekakan) mengupayakan untuk bagian mitranya, dan

di sini para ahli waris adalah mitra pemberi wasiat, karena dia
telah memerdekakan para budak semuanya dengan hukum
Allah @ melalui lisan Rasul-Nya &, dan mereka mengupayakan

untuk bagian para ahli waris. Haqn Allah & 1a"g kuasa memberi
petunjuk.
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Bila di dalam wasiabrya memerdekakan semua budaknya

dan menyebutkan narna-natna mereka, atau di dalam wasiatnya

memerdekakan lebih dari sepertiga masing-masing mereka dan

menyebutkan nama-nama mereka, maka yang diyakini setiap

muslim bahwa yang lebih dulu disebutkan dari mereka, karena

tidak boleh dalam hal itu, dan tidak menyelisihi kebenaran, bahkan

dia mewasiatkan sebagaimana yang dibolehkan baginya, maka ihr

adalah wasiat kebajikan dan ketal$raan.

Demikian hingga genap sepertiga, maka wasiafurya wajib

dilaksanakan karena sah, dan budak-budak yang dimerdekakan

diupayakan pada bagian-bagian para ahli waris yang mempakan

mitra pemberi wasiat ketika berlakunya wasiat ifu dan mereka

belum memerdekakan bagian-bagian mereka.

Pemberi wasiat yang di dalam wasiah'rya melebihi sepertiga

hartanya maka itu bathil dan maksiat, menyelisihi kebenaran bila

dia mengetahui ifu, atau hanya salah dan menyelisihi kebenaran

serta dimaafkan bila dia tidak mengetahui dan sekadar bathil
sebagai pelanggaran atau berdosa dan pelanggaran gugur yang

tidak boleh dilaksanakan.

Allah S berfirman,

"Dan tolong-menolonglah katnu dalam (mengeial<an)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-manolong dalam berbuat

dosa dan pelanggann." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Maka wajiblah membatalkan apa yang selebihnya dari
sepertiga sebagaimana yang kami sebutkan. Hanya Allah & 1la"S

kuasa memberi petunjuk-

Li tS; ;,Ii :Fii{,6$t ir7 }i iF WG;
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Bila di dalam wasiatnya dia meru;asiatkan se@ra global

tentang memerdekakan mereka, atau mengglobalkan apa yang

melebihi sepertiga dari setiap orang dari mereka di dalam

wasiafurya, secara aksioma dan nyata setiap muslim mengetahui

bahwa dia mencampurkan wasiat memerdekakan orang yang tidak

boleh diwasiatkan unhrk dimerdekakan dengan wasiat

memerdekakan orang yang boleh diwasiatkan untuk

dimerdekakan, dan selain Allah & Ua* ada yang mengetahui

siapa yang berhak dimerdekakan dan siapa yang tidak.

Maka mereka menjadi himpunan yang di dalamnya

terdapat hak Allah $ berupa orang-orang merdeka atau seorang

merdeka yang tidak diketahui secara pasti, dan di dalamnya

terdapat hak para ahli waris berupa budak yang tidak diketahui

se@ra pasti. Maka harus dibagi untuk memisahkan hak Allah

Ta'ala dan hak para ahli waris, sebagaimana yang Allah &
perintahkan untuk diberikan hak kepada setiap pemiliknya.

Dan tidak ada jalan unh.rk membedakan hak-hak dan porsi-

porsi dalam pembagian ini kecrrali dengan pengundian, maka

harus diundi di antara mereka, lalu siapa yang namanya bagian

merdekanya maka kita tahu bahwa dialah yang berhak merdeka

dengan kematian pemberi wasiat, dan bahwa ifulah hak Allah

Ta'ala dari himpunan itu, baik budak itu meninggal sebelum

pengundian ataupun tdak.

Siapa pun dari mereka yang keluar bagian budaknya maka

kita tahu bahwa pemberi wasiat tidak mer,vasiatkan mengenainya

dengan wasiat yang dibolehkan, dan bahwa itu adalah hak ahli

waris dari himpunan tersebut yang telah mereka miliki dengan

kematian pemberi wasiat, baik budak itu meninggal sebelum

pengundian ataupun tdak.
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Bila pemerdekaan jatuh kepada seomng budak maka dia

merdekakan dan selebihnya diupayakan trntuk apa yang telah

merdeka dengan pengundian, karena para ahli waris adalah mitra

pemberi wasiat. Demikian juga semua yang diwasiatkan dengan

sepertiga atau kurang yang berupa hewan, tempat tinggal ataupun

barang.

Harus dibedakan hak unsiat dari hak ahli waris, dan itu

hanya dengan menghifung nilai dan pengundian. Mengenai ini ada

atsar shahih yang menegaskan apa yang kami katakan, dan

seandainya tidak ada pun tenhrlah hukumnya adalah apa yang

kami kemukakan berdasarkan apa yang kami sebutkan tentang

wajibnya membedakan hak wasiat dari hak ahli waris. Hanya

Allah & y*S kuasa memberi petunjuk.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ishaq bin

Ibrahim -yaitu hnu Rahawaih- dan hnu Abi Umar mengabarkan

kepada kami, keduanya dari Ats-Tsaqafi -yaitu Abdul Wahhab bin

AMul Majid-, dari A5ryub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dari

Abu Al Muhallab, dari Imran bin Al Hushain, bahwa seorang lelaki

saat kematiannya berwasiat memerdekakan enaln budaknya

sedangkan dia tidak mempunlai harta selain para budak itu, lalu

Nabi $ memanggil mereka (para budak itu), lalu membagi

mereka menjadi tiga bagian, kemudian mengundi mereka, lalu

memerdekakan dua dan menjadi empat lainnya tetap sebagai

budak. Dan beliau mengatakan perkataan yang keras (mengenai

ini).

Para ulama berbeda pendapat mengenai ini, dan kami

mengatakan, bahwa kami tidak menemukan pada seorang sahabat

pun, semoga Allah meridhai mereka, dan Udak pula seorang

tabi'in pun, semoga Allah merahmati mereka, wasiat tentang

L-
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memerdekakan budak yang melebihi sepertiga (dari hartanya),

kecuali pendapat Ahta' mengenai orang yang meunsiatkan

memerdekakan sepertiga budaknya sedangkan ia tidak memiliki

harta selain budak itu, maka budak ifu dimerdekakan semuanya

dan diupayakan unturk para ahli waris pada nilai dua pertiganya.

Dari jalur hnu Abi Syaibah: Husyaim mengabarkan kepada

kami, dari Isma'il bin Salim, dari Asy-S5n'bi, dia berkata, "Orang

yang mewasiatkan memerdekakan budaknln maka itu diambilkan

dari sepertiga hartan5n, bila lebih dari sepertiganya maka

diupayakan untuk selebihnya. Dan ini juga pendapat kami. Adapun

yang lainnya, kami dapatkan dari mereka termasuk orang yang

memerdekakan dari sepertiganya saat kematiannya, sedangkan

kami tidak memberikan nash-nash riwaSrat sebagai nash dat'. apa
yang dirubah-rubah dari tempatnya -Allah & telah melindungi

kami dari itu-, segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-

banpknya.

Ada kemungkinan mereka mernpunyai pendapat lainnya

mengenai wasiat terkait dengan orang llang memerdekakan saat

kematiannya, dan orang dari mereka 5nng melarang itu maka dia

telah berpedoman dengan apa yang tdak diketahuinya, dan

menempatkan larangan Allah & unfuknya dari ifu, serta

menyepelekan berdusta dan menetapkan dengan dugaan.

Adapun kami, maka kami tidak mengemukakan kecuali apa

yang diriwayatkan kepada kami, tidak menuturkan apa yang tidak

pemah kami dengar, dan tidak mengabarkan apa yang tidak

pemah sampai kepada kami. Semoga Allah menjauhkan dari

keadaan yang membinasakan ini di dunia dan di akhirat. InsSn

Allah kami akan menyebutkan riwayat-riwayat yang telah sampai

kepada kami mengenai ifu setelah selesainya masalah ini, yaifu
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dalam masalah hukum orang sakit dan orang yang didatangi

kematian terkait hartanya. Hanya Allah & S "S 
kuasa memberi

petunjuk.

Karena perkaranya sebagaimana yang kami sebutkan,

maka akan kami kemukakan apa yang kami temukan dari para

ulama mub'akhkhinnyang menyatakan apa lrang mereka katakan

mengenai hukum wasiat memerdekakan budak yang melebihi

sepertiga hartan3n.

Abu Hanifah berkata, "Orang yang berwasiat

memendekakan para budaknya yang mana dia tidak memiliki harta

selain mereka (para budak), dan mereka itu melebihi sepertiga

(hartanya) maka mereka sernua dimerdekakan dan semuanya

diupayakan untuk yrang selebihnya dari nilai mereka yang melebihi

sepertiga (harta) pembuat wasiat. "

Malik berkata, "Orang yang berwasiat memerdekakan safu

baEan dari budaknya maka tidak dimerdekakan darinya kecuali

apa lnng diunsiatkan unhrk dimerdekakan darinSTa saja, dan

sisanSn tetap sebagai budak. Baik sepertiga hartanya mencakup

semuanya ataupun kurang dari ifu.

Bila yang sepertiga tdak mena.rkupi apa yang dia

wasiatkan unfuk dimerdekakan maka tidak dimerdekakan darinya

kecrrali apa yang tercukupi oleh yang sepertiga dari apa yang dia

wasiatkan unfuk dimerdekakan darinya dan sisanya tetap sebagai

budak. Bila dia mewasiatkan unfuk memerdekakan para budaknya

atau men-tadbir mereka, maka dimerdekakan dari masingmasing

mereka seban5nk yang dapat dicukupi oleh Srang sepertiga saja

dan sisanya tetap sebagai budak. Bila dia merytadbirdi saat sehat

atau sakitnya, maka dimulai dengan yang lebih dulu secara urut
dalam men-bdbir mereka, lalu setelah mencapai sepertiga
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(hartanya) maka sisanya tetap sebagai budak selama yang sepertiga

hartanya tidak mencukupinya. "

AqrSyafi'i berkata, "Orang yang berwasiat memerdekakan

para budaknya yang tidak tercukupi oleh sepertiga hartanya, maka

para budak itu dinilai kemudian diundi, lalu dimerdekakan dari

mereka apa yang tercukupi oleh sepertiga hartan5n dan sisanya

tetap sebagai budak, dan sisa dari bagian budak yang tidak

tercukupi oleh yang sepertiga tetap sebagai budak."

Pendapat AsySpfi'i hanya terbatas pada khabar Imran bin

Al Hushain yang telah kami sebutkan, dan dia meninggalkan

khabar tentang pengupayaan. Kami telah menyebutkannya

dengan sanadnya di dalam pembahasan tentang memerdekakan

budak dari kitab kami ini, dan adalah tidak boleh meninggalkan

sesuatu pun dari Sunnah-Sunnah 5nng valid.

Pendapat Malik, ini menyelisihi semua sunnah yang ada

dalam hal itu. Dia tidak berpedoman dengan hadits pengundian

png diriwayatkan oleh Imran, udak pula berpedoman dengan

hadits Abu Hurairah dan hnu Umar dalam menaksir nilai budak

terkait dengan orang yang memerdekakan bagan miliknya pada

seorang budak, padahal pembuat wasiat adalah mitra para ahli

waris dalam kepemilikan budak yang dimerdekakan dan dalam

pengupayaan, dan ini fidak boleh sama sekali.

Adapun Abu Hanifah, tettatas hanya pada hadits tentang

pengupayaan dan menyelisihi khabar Imran bin Al Hushain,

padahal tidak boleh meninggalkan sesuatu pun dari As-Sunnah

5nng valid.

Dan dalam menolak khabar Imran bin AI Hushain mereka

beralasan dengan bertagai hal yang nrsak, di antaranya, bahwa
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mereka mengatakan, "Seandain5a dengan pengundian maka

dilakukan sebagaimana yang dipufuskan Ali di Yaman dalam kasus

anak yang diakui oleh tiga orang lelaki lalu dia mengaitkannya

kepada orang yang keluar namanya, kemudian hal itu dihapus,

dan kaum muslimin sepakat meninggalkannya."

Mereka telah berdusta. Itu tidak dihapus. Bagaimana bisa

kaum muslimin sepakat meninggalkannya padahal Ali r& telah

memutuskan dengan itu di Yaman, dan Nabi $ mengakuinya dan

mengetahuinya, dan beliau $ meninggal sekitar tiga bulan setelah

ihr. Dari mana dihapusnya itu? Laknat Allah atas setiap ijma' yang

keluar darinya Ali bin Abu Thalib serta para sahabat yang

menghadirinya.

Kami tidak menemukan dari seorang sahabat pun, semoga

Allah meridhai mereka, dan tidak pula dari tabi'in, pengingkaran

terhadap perbuatan Ali dan kepufusannya dalam hal itu. Maka

siapa yang lebih berdusta daripada para penganut klaim-klaim ini?

Yang mengherankan semuanya dalam penyelisihan mereka,
padahal itu keputusan Ali dengan sepengetahuan Rasululluh #,
dan itu adalah tsabit lagi shahih, sedangkan mereka dalam

masalah itu sendiri berpedoman dengan riwayat rusak yang tidak
shahih, yang dinisbatkan kepada Umar r&, yaitu pengaitan anak

kepada kedua ibu-bapaknya, sedangkan Al Qur'an dan As-Sunnah

serta logika membatalkan ifu.

Mereka berkata, "Sestrngguhnya orang yang berpedoman

dengan hadits Imran bin Al Hushain mengenai pengundian, telah

menyelisihinya dalam kasus orang yang memulai pemerdekaan

budak yang disebutkan lebih dulu di dalam wasiatnya." Mereka

dusta, kami tidak menyelisihi khabar Immn, karena di dalam

khabar Imran tidak disebutkan bahun dia memulai wasiat dengan
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narna-narna mereka safu persafu, tapi lafazhnya menunjukkan

pemerdekaan mereka dengan wasiat secara global, jadi kami tidak

melampaui batas khabar kepada apa yang tidak terdapat di

dalamnya-

Mereka juga berkata, "Kami dapati hadits Imran bin

Hushain mengandung kekacauan di dalamnya, yaifu terkadang

diriwayatkan oleh Abu Qilabah dari hnu Al Muhallab dari 'lmran,

dan terkadang diriwayatkan dari Abu Zaid: Bahwa seorang laki-laki

dari golongan Anshar." Lalu apa? Tidak ada yang menganggap ini

cacat kecuali yang sedikit rasa malunya: Diriwayatkan Abu Qilabah

dari Abu Zaid -sedangkan dia majhul- maka tdak berhujjah

dengann5ra.

Dan diriwayatkan dari Abu Al Muhallab dari Imran bin Al

Hushain, maka ini musnad lagi valid, sehingga kami berpedoman

dengan ini.

Cela apa di dalam riwa5nt seseorang dari kalangan atrli ilmu

5rang berupa khabar satu orang dari sepuluh jalur periwayatan,

lnng di antaranya ada yang shahih darr ada yang tersisipi,

sementara setiap khabar di bumi dinukil oleh orang biqah darr

orang yang tidak tsiqah, maka diambillah penukilan orang tsiqah

dan ditinggalkanlah penukilan yang lainnya.

Mereka juga berkata, "Kami dapati orang yang

memerdekakan para budaknya dengan wasiat telah memiliki

sepertiga dari seluruh budaknya. Karena demikian maka dia telah

memerdekakan sepertiga dari masing-masing mereka dengan haq

(benar), maka orang 5nng telah ditetapkan kemerdekaan padanya

tidak boleh diladikan budak." Kami berkata, kalian benar, hanya

saja bahwa pemberi wasiat ini memerdekakan mereka semua,

tidak mernerdekakan sepertiga dari masing-masing mereka, tapi

I $4 I - At MuhaIIa

I



memerdekakan mereka secara global. Maka perbuatann5ra

mencakup yang bathil dan yang huq, maka tidak mungkin

melaksanakan itu, dan tdak mungkin mengetahuinya kecr.rali

dengan pengundian, dan kemerdekaan tidak jafuh kepada mereka

semua, tapi kepada sebagian saja dari mereka. Maka tidak ada

jalan lain kecuali dengan pengundian untuk memisahkan itu.

Kami tanyakan kepada mereka di sini mengenai orang llang
meru,rasiatkan semua kambingnya sedangkan dia tidak mempunyai

harta selain ifu, atau semua kudanya sedangkan dia tdak
mempunyai harta selain itu, atau semua budaknya yang membanfu

jihad di tapal perbatasan negeri sedangkan dia tidak mempunSai

harta selain mereka, apakah mereka melaksanakan itu bagaimana

pun sikap para ahli waris sehingga mereka keluar dari Islam?

Ataukah mereka membatalkan wasiatrya sehingga mereka fasik?

Ataukah mereka membagi sepertiganya untuk wasiat dan dua

pertiganya untuk para ahli r,varis dengan pengundian? Inilah Snng

mereka ingkari.

Mereka juga mengatakan, "Semuanya (para budak ifu) di

dalam sebab yang menghamskan kemerdekaan tanpa ada yang

dilebihkan, fidak boleh mengutamakan dengan melaksanakan

sebagiannya tanpa sebagian lainnya." Kami katakan, kalian dusta,

mereka sarna sekali fidak sarna dalam hal sebab yang meurajibkan

kemerdekaan. Karena sebab itu adalah wasiat unfuk

memerdekakan mereka, dan telah berlaku pada sebagian mereka

dengan haq yang wajib dilaksanakan, dan berlaku pada sebagian

lainnya dengan haram sehingga tdak halal dilaksanakan -yaitu
yang selebihnya dari sepertiga-. Maka tidak ada jalan untuk

membedakannya kecuali dengan pengundian-

\-
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Mereka juga mengatakan, "Kemungkinan perkataan Imran,

'Lalu beliau memerdekakan dua orang', maksudnya adalah merata,

sebagaimana ungkapan, 'Di setiap empat puluh ekor kambing

seekor kambing', maksudnya adalah merata pada semuanya."

[^alu mereka menyebutkan khabar-khabar yang tidak

shahih,lalu memerdekakan sepertiganya. Kami katakan, dalam hal

ini kalian menggabungkan kedustaan dan menyatakannya dengan

terang-temngan, karena di dalam hadits Imran disebutkan, "Dan

menjadikan empat lainnp sebagai budak". Maka batallah apa

yang kalian maksudkan unfuk disisipkan di dalam khabar ini, dan

seekor kambing tdaklah merata di dalam empat puluh ekor, tapi

hanya safu secara tersendiri, mana pun yang diberikan dari yang

ada di dalamnya, maka itu mencukupi, dan ifu berarti telah

menunaikan apa yang diwajibkan atasnya.

Mereka juga berkab, "lni ketetapan dari Nabi $. Dan

keumuman sebutan tidak mencakup apa yang ada di bawahnya."

Maka kami katakan kepada mereka, mengapa kalian udak

mengatakan ini untuk diri kalian sendiri? Karena kalian menjadikan

khutbah sebagai kewajiban di dalam Jum'at -sedangkan itu adalah

sebutan yang tidak ada keumuman sebutannya-. Dan karena

kalian menetapkan bolehnya wudhu dengan nabizh di dalam

khabar yang didustakan, kemudian ihr adalah perbuatan dan tidak

ada keumuman sebutannya. Perkataan kalian ini fidak

mengandung hal lain selain mengesampingkan Nabi fl$, dan ini

adalah kekufuran yang mumi. Mereka juga mengatakan, "lni

termasuk bentuk sepekulasi dan judi."

Adalah kekufuran yang jelas muminya manakala seseorang

menisbatkan Nabi $ bahwa beliau memutuskan dengan
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sepekulasi dan judi, sedangkan kami terbebas dari ifu dan merasa

cukup.

Allah $ berfirman,

6 \: i- 153_ 8: 5j"4_{ -4;, *"
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"Maka demi Tuhanmu, mereka (pudu hakekahya) tidak

beriman hingga mereka menjadikan l<amu hakim dalam perkara

Jnng mereka kemudian mereka frdak merasa

keberatan dalam hati merel<a terhadap pufusan t/ang karnu

berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhn5n." (Qs. An-

Nisaa' [4]:65)

Jadi kami menjadikan beliau $ sebagai pemberi keputusan

dalam hal apa yang kami perselisihkan, kemudian kami tidak

merasa keberatan di dalam hati kami terhadap apa yang beliau

pufusan dan kami menerima dengan sepenuhnya. Sedangkan

mereka Udak menjadikan beliau sebagai hakim (pengambil

keputusan) mengenai apa lnng mereka perselisihkan di antara

mereka, kemudian mereka merasakan kebemtan di dalam hati

mereka terhadap apa yang beliau pufuskan dan fidak

menerimanya dengan sepenuh hati. Sungguh kecelakaanlah dan

kehinaanlah bagi mereka.

Mereka juga berkata, "lni termasuk khabar ahad
(perorangan) maka tidak boleh dihadapkan kepada yang pokok."

Maka kami katakan, ini hal paling sejuk yang kalian kemukakan.
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Kami tidak mengetahui di dalam pokok-pokok kecuali Al Qur'an
dan penjelasan dari riwayat yang shahih dari Nabi #, buik dengan

nukilan orang tsiqah dari orang biqah secara musnad, maupun

dengan penukilan mubqmtir Sedangkan pembedaan kalian adalah

kesesatan, pemyataan dusta dan mengada-ada. " Kabkanlah:
Tunjukkanlah bukfr kebenannmu jil<a l<amu adalah ori,ng tnng
benar." (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

1768. Masalah: Orang Snng benrasiat memerdekakan

budaknya atau beberapa budak, sedangkan dia mempunyai utang
kepada Allah & dun manusia, maka bila utang ihr meliputi seluruh

hartanya, batallah sernua lnng dia wasiatkan berupa

memerdekakan budak secara urnurn, dan mereka (para budak)

dijual unfuk menrbayar utang.

Dalilnyra adalah firman Allah & mengenai pernbagian

warisan,

Uf-qqiii,i *r;'u
" (Pembagian-prnfugian tercebut di abs) saudah

dipenuhi wasiat yang dia buat abu (dan) squdah diba5nr

utangnSa." (Qs.An-Nisaa' [4]: 11)

Dan Allah telah menetapkan hukum melalui lisan Rasul-

Nya #, bahwa wasiat tidak dibolehkan melebihi sepertiga dari

harta yang ditinggalkan oleh pembuat wasiat, dan bahwa ahli waris

berhak atas dua pertiganp, atau yang tersisa dari wasiat jika

urasiahya kurang dari sepertiga.

Maka benarlah se@ra pasti, bahwa wasiat hanlra dilakukan

setelah dilunasinSa utang png wajib kepada para pemberi utang.
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Benarlah bahwa orang yang utangnya meliputi semua

peninggalannya, maka dia tidak meninggalkan harta yang dapat

diwasiatkan, dan bahwa apa yang dia Unggalkan beralih kepada

kepemilikan para pemberi utang setelah kematiannya tanpa ada

sisa. Tidak seorang pun boleh yang boleh mewasiatkan harta

orang lain, maka batallah wasiat itu. Ini pendapat Malik, Asy-

Syafi'i dan Abu Sulaiman beserta para sahabat mereka.

Sementara Abu Hanifah berkata, "Diupayakan nilainya

kepada para para pemberi utang lalu dimerdekakan." lni bathil

berdasarkan apa yang kami sebutkan. Mereka beralasan dengan

khabar yang di dalamnya fidak menyebutkan wasiat, tapi di

dalamnya disebutkan, bahwa seorang lelaki memerdekakan budak

saat kematiannya sedangkan dia menanggung utang dan dia tidak
mempunyai harta selain ifu, maka Nabi $ memerintahkan agar

mengupayakan nilainya.

I(habar ini seandainya shahih, maka tidak mengandung

hujjah bagi mereka, karena di dalamnya tidak mengandung hukum

wasiat, tapi hukum tentang orang yang ketika hidupnya di saat

matinya memerdekakan budak.

Bila mereka berkata, "Perkaranln sarna dalam kedua hal

ifu." Maka kami katakan, ini bathil, karena itu adalah qiyas,

sedangkan qiyas ifu semuanSn bathil. Kemudian kalaupun qi5ns ih.r

benar, niscaya ini int kebathilan itu, karena antara wasiat dan

perbuatan orang yang masih hidup adalah alasan yang

memadukan keduanya, sebagaimana yang ins5n Allah akan kami

sebutkan setelah ini, maka bagaimana bisa, sementara itu khabar
yang didustakan iagi tidak shahih.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur:

Husyaim mengabarkan kepada kami, Hajjaj -yaitu Ibnu Arlhah-
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mengabarkan kepada kami, dari Al Ala' bin Badr, dari Abu Yahya

Al Makki, bahwa Rasulullah *. Ini di dalamnya ada empat cela,

salah safunya sudah cukup:

Pertama, bahun iru mursal, dan tidak ada hujjah di dalam

riwayat musal.

Kdua, bahwa ini dari Al Hajjaj bin Arthah, sedangkan dia

muthrah.

Ketiga, dari Al Ala' bin Badr, dia haliklag matuk.

Keempat, bahwa ini dari Abu Yahya Al Makki, sedangkan

dia majhul.

Dan tidak halal di dalam agama Allah berpedoman dengan

apa yang sifat,ya ini.

Bila mewasiatkan untuk memerdekakan budaknya atau

beberapa budak, sedangkan dia menanggung utang yang tidak

terctrkupi dengan apa yang dia tinggalkan, sementara dari para

budak ada selisih yang melebihi utang ifu, walaupun sedikit, maka

dimerdekakanlah budak 5nng diwasiatkan untuk dimerdekakan,

dan diupayakan unfuk para pemberi utang untuk melunasi utang

kepada mereka, kemudian dari ifu dimerdekakan sepertiga dari

apa yang tersisa tanpa pengupayaan, dan diupayakan unfuk para

ahli waris unfuk memenuhi hak mereka.

Dalilnya adalah perintah Rasulullah # *tuk melaksanakan

pemerdekaan budak 5nng dimiliki dua mitua yang mana salah

sahrnya memerdekakan bagiannya, dan agar mengupayakan unhrk

budak yang dimerdekakan itu untuk miba dari orang yang

memerdekakan ifu. Dan pembuat wasiat ini dengan

memerdekakannya merniliki hak pada apa yang dia wasiatkan, dan
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ifu disertai oleh para pemberi utang dan para ahli waris, maka si

budak dimerdekakan dan diupayakan.

Bila para budak ihr lebih dari satu orang maka diundi di

antara mereka, lalu yang keluar namanya unfuk membayar utang

maka dia tetap sebagai budak, dan yang keluar namanya untuk

wasiat maka dia merdeka, sementara yang lainnya tetap sebagai

budak, kecuali dimulai di antara mereka untuk memerdekakan

seorang budak lalu dimerdekakan apa yang tersisa darinya dengan

pengupayaan berdasarkan apa yang kami sebutkan dalam masalah

yang sebelum ini. Hanya Allah & yung kuasa memberi pefunjuk.

Pembahasan tentang wasiat telah selesai, segala puji bagi

Allah Rabb seluruh alam. Semoga shalat dan salam dilimpahkan

kepada Muhammad beserta seluruh keluarganya.
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KITAB TINDAKAN ORANG SAKIT

Orang yang menderita sakit yang karenanya dia meninggal,

atau yang sedang menghadapi hukuman mati, atau wanita hamil,

atau musafir pada harta mereka.

Semua yang kami sebutkan, maka semua Slang mereka

berlakukan pada harta mereka yang berupa hibah atau sedekah

atau keinginan unfuk menjual atau hadiah atau pengakuan, yang

mana semua ifu unfuk ahli waris, atau selain ahli waris, atau

pengala.ran ahli waris, atau pelunasan kepada sebagian pemberi

utangnya tanpa sebagian lainnya, baik mereka menanggung utang

ataupun tidak, maka semuanya dilaksanakan dari pokok harta

mereka, sebagaimana yang kami kemukakan terkait dengan orang-

orang sehat yang dalam keadaan aman lagi mukim (tidak musafir),

tidak ada perbedaan, dan wasiat mereka seperti wasiat orang-

orang yang sehat, tidak ada bedanya.

Dalilnya adalah firman Allah &,
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"Dan befiuatlah kebajikan;' (Qs. Al Hajj I22l:77)

Allah & mengkhususkann5n terhadap sedekah dan

menghalalkan jual-beli.

Dan firman-Nya,

'e5#f\\';3{5
"Dan janganlah karnu melupakan keutamaan di anbm

kamu." (Qs. Al Baqarah l2l:2371

Allah & tdak mengkhususkan 5nng sehat dari yang sakit,

yang hamil dari yang tdak hamil, gmg merasa aman dari yrang

meftFa takut, dan yang musafir dari yang mukim. "Dan frdakbh

Tuhanmu lup." (Qs. Maryam [19]: 64)

Seandaingra Allah & menghendaki unfuk mengkhususkan

sesuafu dari itu, niscaya Dia menjelaskannya melalui lisan Rasul-

Nya S. Maka karena beliau tidak melakukan ifu, berarti kami

bersaksi dengan kesaksian Allah & yang benar, bahwa Allah &
tidak menghendaki unhrk mengkhusr.rskan seseorang dari yang

kami sebutkan ifu.

Para ulama berteda pendapat mengenai itu. Diriwayatkan

kepada kami dari jaltu Malik, dari Az-Zuhi, dari Uru/ah, dari

Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Abu Bakar memberi Aiqrah

buah (hasil panen) dua puluh wEeq dari hartanya di hutan. Kefika

kematian menjemputrya, Abu Bakar berkata kepada Aisyah,

"sesungguhn5n aku telah mernberikan kepadamu buah (hasil

panen) dtn puluh wEr q dari hartaku di hutan, maka bila kamu

L-_
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telah memetiknya dan menyimpannya, itu milikmu, dan sekarang

ifu hanyalah hartanya ahli waris, maka berbagilah kalian sesuai

dengan Kitab Allah &."

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: Waki'
mengabarkan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dasfuwa'i, dari

Qatadah, dari Al Hasan, dari hnu Mas'ud mengenai orang yang

memerdekakan budak di saat sakit yang mengantarkan kepada

kematiannya, yang mana dia tidak mempunyai harta selain itu, dia

berkata, "Budak itu dimerdekakan sepertiganya. "

Melalui jalur ini juga hingga Ibnu Abi Syaibah: Hafsh

mengabarkan kepada kami, dari Hajjaj -yaifu hnu Arthah-, dari

Al Qasim bin Abdunahman bin AMullah bin Mas'ud, dia berkata,
"Seorang wanita memerdekakan seorang budak perempuan

sedangkan dia tidak mempunyai harta selain itu, maka hnu
Mas'ud berkata, 'Nominal harganya harus diupayakan'."

Diriwayatkan dari jalur Abdvrrazzaq, dari Ma'mar, dari

Abdurrahman bin AMullah, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia

berkata, "Seorang lelaki membeli seorang budak perempuan di

saat sakihya, lalu dia memerdekakannya di saat menjelang

kematiannya, lalu datanglah orang-orang yang menjualnya untuk
meminta nominal harganya, namun mereka mendapatinya tidak
mempunyai harta, maka mereka pun mengadukan hal itu kepada

hnu Mas'ud, maka dia berkata kepada budak tersebut,
'Bempayalah untuk mendapatkan nominal hargamu'. "

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: Hafsh
mengabarkan kepada kami, dari Hajjaj bin Arthah, dari Qatadah,
dari AI Hasan, dia berkata, "Ali ditanya mengenai orang yang

memerdekakan budaknya di saat menjelang kematiannya

sedangkan dia tidak mempunyai harta selain itu dan dia juga
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menanggung utang, dia berkata, 'Budak ifu dimerdekakan dan

diupayakan nominal harganya'. "

Riwayat para ulama setelah generasi sahabat, maka

diriwayatkan secara shahih dari Qatadah, bahwa orang lang
memerdekakan budaknya saat menjelang kematiannya lnng mana

dia tidak mempunyai harta selain ifu dan dia juga menanggung

utang, maka budak ifu merdeka dan mengupayakan nominal

harganya. Bila orang ifu tdak menang(lung utang, maka

mengupayakan dua pertiga nominal harganya. Hal ini juga

diriwayatkan secara shahih dari hrahim.

Diriwayatkan secarcr shahih dari Atha' bin Abu Rabah dan

Ubaidullah bin Abu Yazid: Orang lrang saat menjelang

kematiannya memerdekakan sepertiga budaknya maka ditetapkan
pada sepertiganya dan memerdekakan semuanya.

Diriwayatkan secara shahih dari Asy-Sya'bi: Orang png
memerdekakan anak budaknya saat menjelang kematiannlra maka

ifu dilal$anakan dan diupayakan unfuk dua pertiga harganya. Dan

diriwaptkan juga secara shahih darinya: Orang lnng
memerdekakan budaknya saat menjelang kematiannya, sedangkan

dia tidak mempun5ni harta selain ifu, maka si budak ditaksir

dengan nilai Snng adil, kemudian diupayakan untuk nilainln.

Diriwa5ntkan secara shahih dari Syrraih mengenai orang

yang memerdekakan budaknya saat menjelang kematiannya, lnng
mana dia tdak mempunyai harta selain itu, bahwa dia

dimerdekakan sepertiganya dan diupayakan untuk yang dua

pertiga nominal nilainya. Diriwayatkan juga seperti ini dari Al
Hasan, Atha' dan juga Sulaiman bin Musa.

L---
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Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah, Sufuan

Ats-Tsauri, hnu Syrbrumah, Utsman Al Batti, Sawwar bin

AMullah, dan Ubaidullah bin Al Hasan.

Pendapat lainnya, diriunlntkan kepada kami dari jalur Sa'id

bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus -yaitu
Ibnu Ubaid- mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, hrahim
dan AsySya'bi, bahwa mereka berkata, "Bila yang memerdekakan

tdak menanggung utang, maka si budak dimerdekakan

sepertiganya dan diupayakan unfuk yang dua pertigaqn. Dan bila

dia menanggung utang lebih banyak dari nilai budak yang

dimerdekakan ifu maka dia dijual, kecr.rali bila utang itu krrang satu

dinar atau kurang lagi dari nilai budak itu, bila demikian maka

berlaku pengupayaan."

Pendapat ketiga: Diriurayatkan kepada kami dari jalur

AMurrazzaq, dari lbnu Juraij, dia berkata: Daud bin Abu Ashim
mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Al
Musayyib ditanya mengenai orang yang meninggal dan dia tidak
mempunyai (harta) kecuali seorang budak, lalu dia memerdeka-

kannya. Sa'id berkata, "Dia hanSla memiliki sepertigangra, maka si

budak ditaksir nilainya, lalu diupayakan unfuk dua pertiganya,

maka dia berhak safu hari dari dirinya dan mereka berhak dua hari

dari dirinya."

Pendapat keempat, diriwayatkan kepada kami dari jalur

AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari ASyub As-Sikhtiyani, bahwa Umar
bin AMul Aziz mengirim surat mengenai orang lang menanggung

utang dan dia hanya mempunyai seorang budak, lalu dia

memerdekakannya saat menjelang kematiannya, bahwa budak itu
dijual, dan utangnya dilunasi (dengan hasil penjualan itu).
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Pendapat kelima, diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu
Wahb, dari Al-L-aits bin Sa'id, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia
berkata, "Aku mengetahui seorang maula Sa'id bin Bakar
memerdekakan sepertiga budaknya sekitar dua puluh orang, lalu
perkara mereka diadukan kepada Aban bin Utsman, maka dia pun
membagi tiga, lalu mengundi mereka, lalu memerdekakan

sepertiga dari mereka- "

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Juraij tentang

dimerdekakannya sepertiga mereka dengan pengundian dan nilai.

Diriwayatkan dari Makhul, bahwa pemerdekaan sepertiga

mereka dengan pengundian bilangan tanpa penilaian (taksiran

harga), baik yang keluar namanya untuk merdeka itu yang paling
kecil nilainya ataupun yang paling banyak, maka kemerdekaannya

dilaksanakan. Ini pendapat-pendapat para ulama terdahulu.

Adapun para ulama muta'akhkhbin, kami telah menyebut-
kan pendapat Abu Hanifah, bahwa dia tidak memandang
pengundian, tdak pula penetapan sebagai budak, tapi dimerdeka-
kan sepertiga tanpa pengupayaan dan dua pertiganya dimerdeka-
kan dengan pengupayaan.

Malik berkata, "Bila di saat sakitrya memerdekakan se@ra

funtas, maka dimerdekakan sepertiga dengan pengundian dan
penaksiran nilai, sementara dua pertiganya tetap sebagai budak,
baik dia memerdekakan mereka dalam satu kalimat ataupun
memerdekakan mereka safu persafu dengan menyebutkan narna-

nama mereka."

As5rSyafi'i berkata, "Barangsiapa yang di saat sakitrya
yang menyebabkan dia meninggal, dia memerdekakan para budak
miliknya, dan mereka lebih dari tiga orang, maka bila dia
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memerdekakan mereka dengan menyebutkan nama-nama mereka

satu persatu, maka dia memerdekakan budak yang dia sebut lebih

dulu, lalu bila telah mencapai sepertiga dengan ukuran nilai, maka
yang lainnya tetap sebagai budak. Bila memerdekakan satu, maka
yang lainnya tetap sebagai budak. Bila dia memerdekakan mereka

dalam safu kalimat maka mereka ditaksir, kemudian diundi
diantara mereka, lalu dimerdekakan sepertiga dan dijadikan budak

dua pertiga." Sebagaimana yang kami sebutkan juga. Inilah
pendapat-pendapat mengenai memerdekakan budak di saat sakit.

Adapun yang selain memerdekakan budak, maka

diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Sufuan Ats-
Tsauri, dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, mengenai orang yang

menjual dan membeli dalam keadaan sakit, dia berkata, "ltu
dibebankan kepada yang sepertiga, walaupun itu berlangsung

selama sepuluh tahun."

AsySya'bi berkata, "Dan dia memandang apa yang

dilakukan wanita hamil di saat hamilnya sebagai wasiat dalam

sepertiga (hartanya). "

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim dan

Jarir memberitakan kepada kami, keduanya dari Al Mughirah, dari
Asy-Sya'bi. Jarir mengatakan di dalam riwayatnya, "Bila seseorang

memberikan suatu pemberian ketika dia menjejakkan kakinya pada

prjakan pertama untuk melakukan perjalanan jauh maka ifu adalah

wasiat dari perjalanan." Husyaim mengatakan di dalam

riwayatnya, "Bila seorang musafir telah menjejakkan kaki pada

pUakan pertama, maka apa pLln yang dia lakukan maka ifu diambil
dari yang sepertiga (hartanya)."

Diriwayatkan dari;alur AMurrazzaq, dari hnu Juraij: Atha'
berkata kepadaku, "Apa yang dilakukan wanita hamil di saat
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kehamilannya adalah wasiat." Aku katakan kepada Atha',
"Apakah ini pendapat atau sesuatu yang kamu dengar?" Dia
menjawab, "Jusbu kami mendengamya."

Dengan jalur ini juga sampai kepada Abdurrazzaq dari
Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Apa yang dilakukan wanita
hamil di saat kehamilannya maka ifu adalah wasiat-" Ma'mar
berkata, "Dan orang yang mendengar Ikrimah mengabarkan

kepadaku demikian."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Wahb, dari Amr bin Al Harits,

dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa dia mendengar Al Qasim
bin Muhammad berkata, "Apa yang diberikan wanita hamil maka

sepertiganya untuk suaminya, atau untuk sebagian yang

mewarisinya pada yang selain sepertiga. Demikian itu bila dia tidak
sedang sakit."

Dengan jalur ini juga sampai kepada hnu Wahb, dari
Yunus, dari Ibnu Syihab. Jabir berkata, "Bagi wanita hamil adalah

apa yang dia berikan selama tidak ada kekhawatiran atasn5ra."

Yunus berkata: Rabi'ah berkata, "Pemberiannya adalah boleh

selama tidak hamil atau dia mengeluarkan darah nifas (darah

setelah melahirkan)."

hnu Wahb berkata: Beberapa orang dari kalangan ahli ilmu
mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin AI Musa5ryib, Yahya bin
Sa'id AI Anshari, dan hnu Hujairah Al Khaulani seperti itu.

hnu Wahb berkata: Dan Yunus mengabarkan kepadaku,

dari hnu Syihab, bahwa dia berkata mengenai orcng yang

dipenjara unfuk dihukum mati, atau sedang terluka, atau berangkat

ke barisan (perang) atau dihukum, bahwa Udak dibolehkan bagrnya

dari hartanya kecuali apa yang dibolehkan bagi pembuat wasiat.

L-_
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Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Muhammad

bin Aban, dari An-Nakha'i, dia berkata, "Bila wanita hamil

mengalami kesakitan maka wasiatrya -yakni pertuatannya-

diambil dari yang sepertiga."

Diriwayatkan dari Al Hasan dan Makhul, bahwa perbuatan

unnita hamil diambil dari pokok hartanya. Dirir,ra3ntkan dari Sa'id

bin Al Musa3yib, bahwa apa !/ang diberikan orang yang sedang

berperang adalah dari yang sepertiga. Makhul berkata, "Dari

pokok hartanya selama tidak terjadi pertempuran."

Diriwayatkan dari Al Hasan mengenai oftmg yang

dipenjara, bahwa pemberiannya diambil dari yang sepertiga. Dan

dia mengatakan tentang orang lrang mengarungi lautan, dan orang

5nng berada di suafu negeri png dilanda wabah tha'un, bahwa
pemberiannya diambil dari pokok hartanya. Makhul juga

mengatakan demikian mengenai orang yang mengarungi lautan

selama lautan tidak bergelombang besar. Demikian pendapat-

pendapat para salaf terdahulu.

Adapun tentang memerdekakan budak, maka telah

diriunSntkan apa yang telah kami sebutkan, dari Ali dan hnu
Mas'ud.

Dan diriwayatkan secarcr shahih dari Qatadah, Atha',
Ubaidullah bin Yazid, An-Nakha'i, AsySya'bi, Slruraih, Al Hasan,

Umar bin Abdul Airz, Aban bin Utsman, dan Sa'id bin Al
Musaliyib, bahwa memerdekakan budak yang dilal<ukan orang

sakit adalah dari yang sepertiga. Kemudian mereka berbeda

pendapat mengenai ifu sebagaimana yang kami sebutkan.

Adapun selain memerdekakan budak, maka sebagaimana

yang kami sebutkan mengenai musafir dari AsySya'bi, dan
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mengenai orang yang berperang sebagaimana yang kami

riwayatkan dari Sa'id bin Al Musalryib. Keduanya diselisihi oleh

Ibrahim dan Makhul selama Udak te4adi pertempuran.

Mengenai orang sakit diriwaptkan dari AsySya'bi, dan

mengenai wanita hamil diriwayatkan dari Atha', dan disebutkan

bahwa dia mendengamya. Dan diriwayatkan juga dari Qatadah
dan Ikrimah.

Mereka diselisihi oleh Al Qasim bin Muhammad, Makhul

dan Az-Zuhri. An-Nakha'i berkata, "Bfu dia dilanda kesakitan."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musalryib dan hnu Hujairah, serta

diriwayatkan secara shahih dari Flabi'ah, "Selama fidak mau

melahirkan."

Mengenai orang 5ang diperfara diriwayatkan dari Al Hasan

dan Az-Zuhri. Keduaryn diselisihi oleh lyas bin Mu'aw[ph. Dan

dari Makhul mengenai orang 5nng menganngi lautan bila lautnya

bergelombang besar.

Diriwaptkan yang menyelisihi itu dari sebagian salaf.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin

Salamah: Yunus bin Ubaid memberitakan kepada kami, dari

Muhammad bin Sir'ln, bahwa seorang wanita bermimpi selaSnknla

orang tidur, bahwa dia akan meninggal dalam tiga hari lagi, lalu dia

mengkaji apa yang tersisa atasnya dari Al Qur'an lalu

mempelajarinya, lalu dia memangkas hartanya dalam keadaan

sehat. Lalu pada hari ketiga, dia menemui tetangganya lalu

berkata, "Wahai Fulanah, aku ttipkan engkau kepada Allah, dan

aku menSrampaikan salam kepadamu." lalu para tetanggangra

berkata kepadanya, "Engkau tdak akan mati hari ini, engkau tidak

akan mati insta Allah."
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1L-alu wanita itu meninggal, lantas suamin5n bertanya

kepada Abu Musa Al Asy'ari, maka Abu Musa berkata, "Wanita

seperti apa istrimu ifu?" Dia berkata, "Aku tidak mengetahui

seorang pun yang lebih layak masuk surga daripada dia kecuali

orang yang mati syahid. Akan tetapi dia melakukan apa yang dia
lakukan itu dalam keadaan sehat." Abu Musa berkata, "Dia

sebagaimana yang engkau katakan. Dia melakukan apa yang dia
lakukan dalam keadaan sehat." Maka Abu tidak menyanggahnya.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ayryr.rb

As-Sikhtiyani, Ubaidullah bin Umair, dari Nafi' dan Yahya bin
Sa'id AI Anshari, bahwa seorang lelaki bermimpi, bahwa dia akan

meninggal tiga hari lagi, lalu dia menceraikan para istrinya masing-

masing safu talak, dan membagikan hartanya. Maka Umar bin
I(haththab berkata, "Apakah syetan telah mendatangimu di dalam

tidurmu, lalu memberitahumu bahwa engkau akan mati tiga hari
lagi, kemudian engkau menceraikan para istrimu dan membagikan
hartamu. Ambil kembali semua itu. Seandainya engkau mati, maka
aku akan merajam kuburanmu sebagaimana dirajamnya kuburan
Abu Righal." Dia pun menarik kembali hartanya dan merujuk para

ishinSn. [-alu Umar berkata kepadanya, "Aku tidak melihatmu

kecuali sebentar lagi." Lalu dia meninggal di hari ketiga.

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah: Ali bin Mushir
mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan

kepada kami, dari AsySya'bi, dari Masruq, bahwa dia ditanya
tentang orang yang memerdekakan seorang budak karena Allah di
saat sakitrya, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain ifu.
Masruq berkata, "Aku membolehkannya. Sesuafu yang Allah &
menjadikannya maka aku tidak menolaknya." Sementara Syruraih

berkata, "Aku membolehkan sepertiganya dan diupayakan unfuk
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dua pertiganya." Asy-Sya'bi berkata, "Pendapat Masruq lebih aku

sukai dalam fatwa, dan pendapat Syuraih lebih aku sukai dalam

pemufusan hukum."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dia

berkata, "LJmar bin Abdul AzE menuliskan tentang seseorang yang

menyedekahkan seluruh hartanya, dia berkata, 'Bila dia

menempatkannya pada kebenaran, maka tidak ada seorang pun

yang lebih berhak terhadap hartanya daripada dia. Dan bila dia

memberikan kepada sebagian ahli waris tanpa sebagian lainnya,

maka dia tidak berhak melakukan itu kecuali sepertiga'."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari

Sufyan Ats-Tsauri, dari hnu Abi [-aila, dari Al Hakam bin Utaibah,

dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Bila seorang wanita

membebaskan suaminya dari mahamya di saat sakitnya maka ifu
boleh." Sedangkan Sufyan berkata, "Tidak boleh."

Demikianlah Abu Musa AI Asy'ari, dia membolehkan

perbuatan orang yang telah meyakini dekahrya kematiannln ketika

dalam keadaan sakit parah. Hal ini juga sebagai wanita bersuami

yang suaminya tidak rela dengan apa yang dia lakukan pada

semua hartanya.

Abu Muhammad berkata: Dan inilah Umar bin Khaththab,

dia menolak perbuatan orang yang meyakini dekatrya

kematiannya, dan tidak membolehkan seperti itu, tidak sepertiga

dan tidak pula lainnya. Inilah Masruq dengan jalan periwayatan

yang paling bagus, dia memberlakukan apa yang dilakukan oleh

orang sakit pada hartanya semuanya untuk mendekatkan diri
kepada Allah &, dan Asy-Sya'bi cenderung kepadanya dalam

fatwa.

L--
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Diriwayatkan dari hrahim bolehnya perbuatan orang sakit

dari pokok hartanya.

Para ulama mub'akhkhAin, maka kami dapati Abu
Hanifah berkata, "Orang sakit Udak boleh melunasi hutang
sebagian pemberi utang tanpa sebagian lainnyra. Adapun

kecendenrngann5a unfuk menjual, menghibahkan, bersedekah dan

memendekakan budak, maka semua itu dari yang sepertiga

(hartanya), hanya saja budak png dimerdekakan diupa5nkan untuk
dua pertiga nilainya bila tidak tercukupi oleh png sepertiga." Dia

berkata, "Bila dia sembuh dari sakitrya, maka semua ifu
dibolehkan dari pokok hartanSn."

Dia berkata, "Begifu juga unnita hamil baik mengalami

kesakitan maupun fidak mengalami kesakitan, maka seperti halnya

orang sehat pada semua hartanSn. Dan orang yang berdiri di
barisan (perang) seperti halnSn orang sehat pada semua hartanya,

baik dia terbunuh maupun hidup."

Dia berkata, "Dan orang yang dihadapkan hukuman mati
dalam qishash atau rajam karena zina maka dia seperti halnya

orang sakit, perbuatannya tdak dipertolehkan kecuali pada

sepertiga (lrartanya). "

Dia berkata, "Bila membeli anaknya sedangkan dia sakit,

maka bila keluar dari yang sepertiganya maka dia merdeka dan
malarisinya, dan bila tidak keluar dari yang sepertiganya maka

tidak mer,varisinya."

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Bahkan

dia mer,varisinya kecuali dia mengupayakan unfuk nilainya bagi

para ahli waris lalu mereka mengambilnya."
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Dan mereka semua mengatakan, "ltu hanya pada orang

sakit yang dikhawatirkan, seperti demam yang sangat tinggi, sakit

pam-pam, perut dan serupanya. Sedangkan kusta, demam ringan,

beser, dan yang sakitrya datang-pergi, maka perbuatannya seperti

halnya orang sehat."

Malik berkata, "Orang sakit udak boleh melunasi sebagian

pemberi utangnya tanpa sebagian lainnya." Mereka berkata,

"Wanita hamil selama belum genap enarn bulan maka seperti

halnya orcng sehat. L-alu bila telah genap enarn bulan, maka

pertuatannya pada hartanya diambil dari yang sepertiga." Ini iuga
pendapat Al-laits.

Dia berkata, "Orang sakit dan orang yang maiu ke

peperangan, sedekah dan keinginan mereka unfuk menjual,

menghibahkan dan memerdekakan berlaku pada sepertiga

hartanya)." Dan dia mengatakan tentang orang yang mernbeli

anaknp di saat sakitrya dan tentang sifat sakit adalah see€rti

pendapat Abu Hanifah, satna persis.

As5r-Syafi'i dan Sufuan Ats-Tsauri berkata, "Omng sakit

boleh melunasi sebagian pernberi utangnya tanpa sebagian

lainnya." Keduanp juga mengatakan tentang wanita harnil seperti

pendapat Abu Hanifah. Dan itu juga pendapat Al Auza'i. Asy
Syafi'i, Ats-Tsauri dan Auza'i mengatakan tentang perbuatan-

pertuatan orang sakit seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik,

begitu juga tentang sifat orang sakit.

Dan Al Ar.za'i berkata mengenai tawanan 5nng dihadapan

kepada hukuman mati, omng yang maju ke dalam peperangan,

dan orang lpng berada di tangan suafu kaum lrang biasa

mernbunuh para tawanan, bahwa adakalanya mereka seperti

L-_
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I
halnya orang sakit, dan adakalanya seperti orang sehat- Karena

mereka bisa saja selamat dari pembunuhan.

Al Hasan bin Hay dan Ats-Tsauri berkata, "Bila dua

pasukan bertemu, maka perbuatan-perbuatan mereka seperti

halnya orang sakit." Ubaidullah bin Al Hasan, Ahmad dan Ishaq

berkata, "Perbuatan-perbuatan orang sakit pada hartanya diambil

dari sepertiganya."

Abu Sulaiman berkata, "Perbuatan-perbuatan orang sakit

semuanya diambil dari pokok hartanya seperti halnya orang sehat.

Begitu juga wanita hamil. Dan semua yang kami sebutkan, kecuali

pemerdekaan budak yang dilakukan orang sakit, maka itu diambil

dari yang sepertiga, baik dia sembuh ataupun meninggal."

Pendapat Abu Hanifah dan Malik mengenai orang yang

membeli anaknya di saat sakitrSra, maka itu adalah pendapat yang

kami tidak mengetahui seorang pun dari pemeluk Islam sebelum

mereka yang mengatakan itu. Bahkan Ali bin Abu Thalib berkata,

bahwa itu dibeli dari harta a5nhnya setelah kematian, dan dia

mer,rnrisi seperti para ahli waris lainnya-

Di dalam pendapat keduanya sungguh terdapat hal yang

mengherankan, karena pembelian anaknya tidak terlepas dari

kemungkinan sebagai wasiat atau bukan wasiat. Bila itu wasiat

maka tidak harus mewarisi baik dicukupi yang sepertiga hartanya

ataupun Udak, karena ifu adalah wasiat untuk ahli waris. Dan bila

bukan wasiat maka semestinya dia mewarisi seperti para ahli waris

lainnya, tidak ada perbedaan. Pendapat keduanya ini benar-benar

sangat rusak dan menyelisihi nash-nash.

Pendapat Malik dan Al-l-aits mengenai wanita hamil, maka

itu adalah pendapat yang kami tdak mengetahuinya dari seorang

I ss6 I - Al Muhalta



pun sebelum mereka. Dan lang paling mendekati argumen

sebagian mereka untuk pendapat ini adalah firman Allah &,

;i*\ -6 
!*" g; (r.;> Sz L'{;

"Istinya ifu mengandung kandungan yang ringan, dan

teruslah dia merasa ringan (bebenpa waktu). Kemudian tatkak dia

memn bent" (Qs. Al A'raaf [7]: 189)

Kami katakan unfuk mereka dan yang bersama mereka,

bahua beban berat (kehamilan) adalah enarn bulan.

Kemudian anggaplah bahwa itu adalah beban, bukan SnnS

sebelumnyra, lalu apa? Dari mana mengharuskan melarangnya

bertansaksi pada semua hartanya bila dia merasakan berat
(kehamilan)? Begitu juga pendapat mereka dalam membedakan

antara bertagai penyakit, bahwa itu tidak diketahui dari seorang

sahabat pun maupun tabi'in, dan tidak pula dari nash-nash.

Maka pendapat mereka tdak memiliki hujjah, baik dari Al

Qur'an, As-Sunnah, riwayat yang lernah, perkataan sahabat, qilps
maupun pandangan. Seandainya seseorang menyatakan kepada

mereka hal lrang menyelisihi Uma' setiap oftmg lnng
mengemukakan pendapat-pendapat ini, tenfulah lebih mendekati

kebenaran daripada pemyataan mereka menyelisihi ijma' pada apa

yang telah shahih ijma' di dalamnya, sebagaimana 5nng kami

kemukakan dari Masruq, Asy-Sya'bi dan yang lainnya. Dan kami

fidak mengetahui mereka mempunyai hujjah kecrrali mereka

mengatakan, "Kami mengqiyaskan ifu kepada wasiat."

Maka kami katakan, semua qiyas adalah bathil Kemudian

seandainla benar maka ini adalah inti kebathilan darinya, karena

wasiat dari orang sehat dan dari omng sakit adalah sama, tidak
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dibolehkan kecuali pada sepertiga hartanya. Maka selain wasiat

dari orang sehat dan orang sakit Suga sama. Ini lebih benar

daripada qiyas mereka. Mereka juga mengatakan, "Kami

menuduhnya melarikan hartanya dari ahli waris."

Kami berkata: Prasangka adalah perkataan yang paling

dusta. Boleh jadi ahli waris meninggal lebih dulu daripada orang

5nng sakit, dan itu mungkin terjadi. [-ain dari itu, bila itu tidak lain

hanya karena tuduhan, maka silakan kalian juga melarang orang

sehat dari berhansaksi melebihi sepertiga hartanya. Dan silakan

kalian juga menuduh bahwa dia melarikan hartanya dari ahli

warisnya, karena bisa saja dia meninggal dan para ahli waris

mer.r,rarisinya, sebagaimana boleh saja hal itu terjadi pada orang

sakit. Boleh jadi ahli waris meninggal lebih dulu sehingga orang
yang sakit mewarisinya sebagaimana orang sehat, tdak ada

bedanya.

Berapa banyak orang sehat meninggal sebelum orang sakit.

Dan juga, silakan kalian fuduh orang tua renta yang telah

melampaui usia sembilan puluhan, dan laranglah dia berfuansaksi

melebihi sepertiga hartanya agar tidak melarikan hartanya dari

ahli warisnya.

Bila kalian berkata, "Bisa saja dia masih hidup bertahun-

tahun lagi." Maka kami katakan, adakalanya juga orang sakit

sembuh lalu hidup berpuluh-puluh tahun. Jika itu hanya tuduhan,

maka janganlah kalian menuduh orang yang diwarisi anaknya, lalu

tetapkanlah perbuatannya itu dari pokok hartanya. Dan tuduhlah

orang yang diwarisi ashabal>nya lalu bebaskan untuknya sepertiga.

Bila mereka berkata, "lni menyelisihi nasrL" Maka kami

katakan, dan perbuatan kalian menyelisihi nash tentang
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mendekatkan diri kepada Allah S terkait dengan apa yang disukai

seseorang dari hartanya-

Allah $ berfirman,

" Belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki Wng
telah IGmi berikan kepadamu." (Qs.Al Baqarah l2):254l,

Allah S berfirman,

ZjSEtii&:i\136 j
"Kamu sekali-kali tidak sampai kepda kebajikan (yang

sempwna), sebelum kamu menalkahkan sebagian harta 
'nngkarnu cintai." (Qs. n* 'lmraan 131: 92l, Sedangkan orang sakit

sangat membuhrhkan ifu.

Rasulullah $ ditanSa mengenai sedekah yang paling

utama, beliau pun menjaroab, jJr i$ " Pemberian orang Jnng

miskin."

Bila mereka berkata: Nabi $ ditanln tentang sedekah yang

paling utama, lalu beliau menjawab, ** U?tO'.tlS'tti

gr'J.,'ri ?-p;r L.r! 6,? Wbi t ,.#l' *V p, ,;*j
g\J. t t-{ 1t*;1 'li *i? y>W; tk " hgkau bersedekah ketika

engkau sehat, kikia takut miskin dan menghampkan kaw. Bukan

dengan menangguhkan hingga ketil<a kematian menapai
tenggorokan, engkau berkata, 'Unfuk fulan sekian dan unfuk fulan
sekian.'Kebhuilah, telah ada unfuk si fulan."

&5E't;rql

L-_
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Kami berkata: Benar, ini haq lag shahih, tapi ini hanya

tentang keutamaan sedekah, dan tidak mengandung larangan bagi

lnng sedang sakit atau mqrakini dekabrya kematian dari

menggunakan hartanya melebihi sepertiganya. Tidak dengan nash,

tidak pula indikasi, dan tidak pula dengan cara lainnya.

Kemudian kami tanyakan kepada mereka tentang harta

orang sakit, milik siapa? Milikqn atau milik ahli warisnya? Bila

mereka menjawab, 'Jushr ifu miliknya seperti halnya milik orang

sehat." Maka kami katakan, lalu mengapa kalian melarangnya

menggunakan hartanya sedangkan kalian tidak melarang orang

sehat. Ini kezhaliman yang nyata.

Bila mereka menjawab, "Justu ifu milik ahli warisnya."

Berarti mereka telah mengatakan kebathilan, karena seandainya

ahli unris mengambil sesuahr dari ifu, maka pasti akan dipufuskan

atasnya unfuk mengembalikannSn. Seandainya menggauli budak

perempuan milik orang sakit niscaya akan dikenai .6ad Dan

seandainya demihan, tenfulah orang sakit dan orctng-orang yang

harus dinafkahinSn yang selain ahli uaris Udak halal makan dari

harta itu.

Kami tidak tahu dari mana mereka membolehkan orang

sakit makan dari hartanya sesukangn, memakai apa yang dia mau,

menafkahi para budak laki-laki dan para budak perempuannya

ynng menjadi tanggungarulya, itu mencakup semua

hartanya, namun mereka melarangnya bersedekah melebihi

sepertiganya?

Sungguh ini sangat mengherankan tidak ada bandingannya.

Maka jelaslah rusaknya pendapat ini secara urnurn, dan tidak ada

safu seorang sahabat pun berperrdapat dengan ini, tapi ada dari

segolongan kecil tabi'in lrang berbeda-beda, narnun sebagian
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mereka menyelisihi pendapatrya dalam hal itu, seperti mereka

menyelisihi AsySya'bi mengenai perbuatan musafir pada hartanya

dan sebagainya, sedangkan Asy-Sya'bi lebih kuat sebagai hujjah

daripada mereka, karena telah diriwayatkan secara shahih dan
Nabi $,

.elJ;l'U^1,;, jUt
" Bepergian sebagian dari adzab-"

Diriwayatkan juga,

.\t et,; vt # -r'*rt';t;t
*Musafi aun *"ri-*ns di aras kebinasaan kecuali apa

yang dilindungi Allah."

Abu Muhammad berkata: Kami dapati mereka berargumen

dengan abar-atsar yang bukan sebagai hujiah bagi mereka, tidak

sedikit pun dari itu yang perlu diperhatikan dengan pertolongan
Allah &. Oi antaranya, atsar yang telah kami sebutkan beberapa

halaman sebelum ini pada bab memulai dengan utang-utang

kepada Allah & dari pokok harta, itu riwaSnt mursal dari jalur

Qatadah,

{t; ril & oirr '6, 
"V,4 

tAl'O;l y
.6' G:rr.ao i6 Liit*i L'rJr

"Sungguh aku tidak bhu ada s*eoft,ng Jpng kikir dengan

hak Allah, sampai-sampi ketika kematian menjempuh5m dia

mulai menyalurl<an harbryn di sini dan di sini."

L
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Kemudian seandainp im shahih, maka tidak mengandung

hujjah untuk melarang mentransaksikan secara benar pada harta.

Di antaranya juga adalah apa yang diceritakan kepada kami

oleh Humam: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada

kami, Yazid bin Muhammad Al Uqaili mengabarkan kepada kami,

Hafsh bin Umar bin Maimaun mengabarkan kepada kami, dari

Tsaur bin Yazid, dari Makhul, dari Ash-Shunabihi, dari Abu Bakar
Ash-Shiddiq, bahwa Nabi $ bersabda,

'+ &;l +'{*;ti23 b hr
a

o!

)gu;*}'€Jfrf {;;U;j E a; ) S;
" SaungguhnSa Allah manydel<ahlan abs nama l<alian

dengan sepertiga harA l<alian ketil<a kematian l<alian, sebagai lasih
ntnng kepada l<alian dan bmbhan di dalam amal-amal dan

kebjilan-kebajilan kalian;'

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada

kami, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh mengabarkan kepada karni, hnu Wadhdah mengabarkan

kepada kami, Musa bin Mu'awi5nh mengabarkan kepada kami,

Waki' mengabarkan kepada kami, dari Thalhah bin Amr Al Makki,

dari Atha', dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda,

E:;l;r$u'#'o:$hr Lt

"Saungguhrya Allah manydelahkan abs nama l<alian

dangan sepertiga dafi harb kalian."
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Diriunyatkan dari jalur Abdunazzaq, dari hnu Jumij, (dia

berkata): Aku mendengar Sulaiman bin Musa berkata: Aku
mendengar bahwa Rasulullah $ bersaMa,

:€rcl fit6, E;1 }i.€iLk
"Aht jadikan untuk l<alian sepertiga harh kalian sebagai

Anbahan di dahm amal-amal lalian."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari
A1yub, dari Abu Q'rlabah, bahwa Nabi $ bersaMa dari Allah &,

lJy'a $)b U iE
, .r, o(
dJ..--Jl

"Aku (Allah) jadil<an untuhnu sehgian hamnu sat
kernafianmu tnng ,4ku mqtgasihimu."

Semua ini tdak ada kaitannya dengan mereka sarna sekali.

Adapun khabar Abu Bakar, itu dari jalur Hafsh bin Umar Aq,r.

Syami, dia matuk ditinggalkan). Hadits Abu Hurairah,

dari jalur Thalhah bin Amr, dia salah satu tonggak kedustaan, dan

dua lainqn mutsL Kemudian seandainya pun itu shahih tenfulah

tidak ada dengan mereka, karena di dalamn5n harrp
menyebutkan bahwa Allah $ menjadikan untuk kita sepertiga

harta hta saat kematian kita, dan ini adalah makna yang benar,

tanpa ada keraguan bahwa itu adalah wasiat lang fidak

dilaksanakan kectnli saat kematian. I(habar-khabar ini tidak ada

yang menyebutkan hak unfuk oftmg sakit, tidak sebagai nasi dan
Udak pula indikasi, maka batallah argumen mereka dengan ini.

.4J
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Kami tanyakan kepada mereka tentang orang yang

menyedekahkan dua pertiga hartanya dalam keadaan sehat,

kemudian dia langsung meninggal setelah itu.

Atau memerdekakan semua budaknya yang juga demikian.

Maka dari perkataan mereka, bahwa semua ifu dilaksanakan dari
pokok hartanya.

Maka kami katakan kepada mereka: Kalian telah

menyelisihi semua abar ini, karena ini adalah pertuatan sedekah

dan memerdekakan saat menjelang kematiannya sebagaimana di

dalam abar-atsar tersebut. Dan di dalam atsar-atsar itu fidak

disebutkan bahwa dia meyakini jika dia akan mati bila

memerdekakan para budaknya, tapi hanya disebutkan saat

menjelang kematiannya. Maka jelaslah penyelisihan mereka

terhadap semua atsar lni.

Diantaranya adalah khabar shahih dari jalur Malik, dari Az-

Zuhri, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya, dia
berkata: Rasulullah $ mendatangiku unfuk menjengukku karena

sakit parah yang aku derita, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah,

aku menderita sakit sebagaimana yang engkau lihat, sedangkan

aku mempunyai harta dan tidak ada yang me',r,rarisiku kecuali

seorang anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan dua
pertiga hartaku?" Rasulullah $ menjawab, " Tidak." Aku berkata,

"Kalau setengahnya?" Beliau menjawab, " Tidak." Kemudian
beliau $ bersabda, "Sepertiga, dan sepertiga ifu sudah banyak.

Saungguhryn engkau meninggalkan para ahfi warismu dalam

kadaan berkecukupan lebih baik bagimu daripada meninggalkan

merel<a dalam keadaan miskin meminta-minb kepada onng lain."

Kemudian disebutkan hadits yang di dalamnSn disebutkan,
bahwa Nabi $ bersabda kepada Sa'd saat itu,
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'Bisa saja engkau meninggalkan (hark) lalu sejumlah ;

mendapatl<an manfaat darimu dan sejumlah lainngn mendapatkan

mudhamt darimu."

Demikian yang diriwalntkan oleh Sufyan bin Uyainah dari

Az-hhn dengan sanadn5n.

Diriwayatkan juga kepada kami oleh sebagian orang, dari

hrahim bin Sa'd, dari Az-Zuhri dengan sanadnya, dan dengan

redaksi i:,J}lt (sedekah).

Jadi Rasululluh # telah melarangnla untuk bersedekah di

saat dia sakit dengan sedekah Snng lebih dari sepertiga.

Ini tidak mengandung hujjah bagi mereka karena beberapa

hal:

Pertana, bahwa khabar ini diriwayatkan kepada kami dari
jalur Ma'mar, dari Az-Zvhi, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash,

dari ayahnya, lalu dia menyebutkan khabar ini, dan di dalamnya

disebutkan,

,*r*rlvf *r J;t U :d!":\L Jtl
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"Sa'd berkata, 'Wahai Rasulullah, bolehkah aku
meunsiatkan dua pertiga hartaku?' Beliau menjawab, 'Tidak.' Al4r
berkata, 'Bagaimana kalau setengah hartaku?' Beliau menjawab,
'ndak.' Aku berkata, 'Bagaimana kalau sepertiga hartaku.' Beliau
menjawab, 'Sepertiga, dan sepertiga ifu sudah ban5nk...." lalu dia
menyebutkan sisa khabamya.

Diriwa5ntkan kepada kami dari jalur Abu Daud Ath-
Thayalisi, dia berkata: hrahim bin Sa'd dan AMul Aziz bin Abu
Salamah Al Majisym mengabarkan kepada kami, keduanya dari
Az-Zvhri, dari Amir bin Sa'd bin Abu Waqqash, dari ayahnya,
bahwa dia menyebutkan khabar ini, dan di dalamngn,

.1, :JLe rk C\bt"bfvf ,i=-Jf.:Jb

at J-r) t:":t-f .y :Jts rPrr€:!vl :'.i
.B'.frtr.,L6r iJti t,-* :f e

"Dia berkata, 'Akr berkata, 'Bolehkah aku menyedahkan

sernua hartaku.' Beliau menjawab,' Tidak.' Aku berkata,'Bolehkah
aku mev,rasiatkan setengahnya?' Beliau menjawab,'Tidak.' Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, lalu berapa aku boleh berwasiat?'

Beliau menjawab, 'Sepertiga, dan sepertiga ifu sudah banjnll."
lalu dia menyebutkan khabamSn.

lalu mereka menyebutkan, bahwa Sa'd sebenamya

menanyakan tentang wasiat, dan ihr adalah khabar lnng sama

dalam kejadian yang sama. Maka benarlah bahwa tafazh 'i:"3t
yang diriwayatkan oleh Malik dan Sufipn dari Az-Zuhri, adalah

wasiat.
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Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ma'mar, Abdul Aziz

bin Abu Salamah Al Majisyun -Ma'mar dan AMul Aziz tanpa

Malik-, Sr&arr, Pr.Zt/rrn dan lain{ain. Bagaimana bisa sedangkan

Ma'mar dan AMul AzD sama-sarna menggunakan lafazh , $JSt
"Aku meuasiatkan", dan di dalam khabar ini terdapat sejumlah

penetapan.

Sebagaimana yang diriuaptkan kepada kami dari Muslim

bin Hajjaj, dari Al Qasim bin Zakariya, dari Husain bin Ali AI Ju'fi,
dari Za'idah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Mush'ab bin Sa'd

bin Abu Waqqash, dari ayahryn. Dan dari Muslim, dari hnu Abi
Umar Al Makki, dari AMul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi,

dari Alyub As-Sikhatiyani, dari Amr bin Sa'id, dari Humaid bin

AMurmhman Al Himyari, dari tiga orang anak Sa'd, semuanya

dari Sa'd.

Diriwayatkan dari lalur Al Bukhari, dari Abu Nu'aim, dad
Sufuan Ats-Tsauri, dari Sa'd bin lbrahim, dari Amir bin Sa'd bin
Abu Waqqash, dari aSnhnp.

Diriunyatkan dari jalur Al Bukhari, dari Muhammad bin
AMurrahim, dari Takariya bin Adi, dari Marwan bin Mu'awiyah Al

Qazari, dari Hasyim bin Utbah bin Abu Waqqash, dari Amir bin

Sa'd bin Abu Waqqash, dari agnhnSra.

Diriwa3ptkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, dari Muhammad

bin Al Mutsanna, dari Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Hammam bin

YahF, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Muhammad bin
Sa'd bin Abu Waqqash, dari aSnhnya.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syr'aib, dari Ishaq bin
Rahawaih, dari Jarir bin Abdul Hamid, dari Atha' bin As-Sa'ib,
dari Abu AMurrahman As-Sulami, dari Sa'd bin Abu Waqqash.
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Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib, dari Ishaq bin
Rahawaih, dari Waki', dari Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair, dari
ayahnya, dari Sa'id bin Abu Waqqash, semuanya menyebutkan

nash, bahwa Sa'd hanyalah menanyakan kepada Rasulullah
tentang apa yang bisa diwasiatkannya.

Kedua, bahwa mereka melarang sedekah yang melebihi
sepertiga harta di saat sakit yang menyebabkan dia meninggal,
bukan yang kemudian sembuh darinya.

Telah diriwaptkan secara shahih bahwa Rasulullah $
mengetahui bahwa Sa'd akan sembuh dari sakitrya ifu,
sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud
As-Sijistani: Utsman bin Abu Slraibah mengabarkan kepada kami,
Jarir mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Wa'il,
dari Hudzaifah, dia berkata, "Rasulullah,$$ berdiri di tengah-

tengah kami, lalu beliau tidak melarc&an sesuafu pun yang akan

terjadi dari sejak berdirinya hingga terjadinya Kiamat kecuali beliau

mengabarkannya. Itu dihafal oleh yang menghafalnya, dan
terlupakan oleh orang yang lupa akan ifu. Para sahabatku telah
mengetahui itu."

Sa'd bin Abu Waqqash adalah yang menyerang pasukan

Persia dalam perang AI Qadisiyah dan menaklukkan kota Kisra.
Jadi dia termasuk yang dikabarkan oleh beliau,pj$, bahkan

termasuk penaklukan tertesar, terpenting dan terkenal dalam

Islam.

Ini telah diperingatkan oleh Nabi # di saat sakitr.rya itu,

yang mana beliau bersabda kepadanya,
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"Bisa saja engkau meninggalkan (harta), hlu sejumlah

oftng mendapatkan manfaat darimu dan sejumlah lainn5n

mendapatkan mudharat darimu." Dan ini menyelisihi pendapat

mereka.

Ketiga, bahwa di dalam nash ldtabar yang kami sebutkan

sekarang sanadnya dari jalur Humaid bin Abdurrahman Al
Himyari, dari tiga orang kefurunan Sa'd bin Abu Waqqash, bahwa
pada saat itu Rasululluh # bersaMa kepadanya,

/. O $z
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" Saungguhn5m sdekalmu dari harbmu adalah sdel<ah,

dan sesungguhn5n nall<ahmu kepada keluargamu juga sedekah,

dan s*ungguhnya apa tang dimakan istimu dai hartamu juga

sdekah."

Ali berkata: Ini semua menumt ijma' dari kami dan dari

mereka serta dari semua pemeluk Islam adalah dari pokok harta

orang sakit, baik dia kemudian meninggal ataupun hidup. Maka

adalah benar secara meyakinkan, bahwa sedekahnya orang sakit

keluar dari pokok hartanya, bukan dari sepertiganya berdasarkan
nasrl hukum Nabi $. Dan batallah apa yang menyelisihi secara
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meyakinkan tanpa ada kerumitan- Khabar ini menjadi hujjah
terbesar atas mereka, dan sekaligus hujjah paling nyata bagi
pendapat kami. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam.

Sedangkan khabar Abu Bakar iS[ mengenai pemberiannya
kepada Aisyah g, maka penggunaan khabar ini oleh mereka
adalah hal yang sangat memalukan, karena di dalamnya tidak ada
menyebutkan hibah orang sakit, udak dengan rzasrl maupun
indikasi. Tapi itu adalah memberikan kepadanya dalam keadaan
sehatnya, dan pemanenannya terlambat hingga Abu Bakar rg
meninggal. Bagaimana bisa demikian, sedangkan Abu Bakar rg
telah menganjurkan kepadanya unfuk mengembalikan pemberian
ifu dengan kerelaannya.

Bagaimana bisa demikian, sedangkan ifu merupakan janji
yang tidak diketahui dari berapa pohon kurma didapatkan dua
puluh wasaq, dan dari pohon kurma mana mendapatkannya.
Maka gugurlah pendapat-pendapat tersebut dengan meyakinkan
tanpa ada keraguan. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam.

I alu tdak ada yang tersisa kecuali pendapat karni,
sementara pendapat Abu Sulaiman, bahwa semua perbuatan
orang sakit diambil dari pokok hartanya kecuali memerdekakan
budak maka diambilkan dari sepertiganya. I alu kami melihat
hujjah yang digunakan oleh orang Spng berpendapat dengannya.

[-alu kami dapati khabar shahih yang diriwayatkan kepada
kami dari jalur Alryub As-sikhtipni dan Muhammad bin sirin,
keduanya dari Abu Qilabah, dari Abu AI Muhallab, dari Imran bin
Al Hushain, bahwa seorang lelaki dari golongan Anshar
memerdekakan enarn budaknya saat menjelang kematiannya,
sedangkan dia tidak mempunyai harta para budak itu. lalu hal itu
sampai kepada Nabi $, maka beliau mengatakan perkataan yang
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keras tentang ifu, kemudian beliau memanggil mereka (para budak

itu) lalu membagi mereka menjadi tiga, kemudian mengundi di

antara mereka, lalu memerdekakan dua dan menjadikan empat

lainn5a sebagai budak.

Ini diriunyatkan juga kepada kami dari jalur A5ryub, Habib

bin ArySyahid, His5nm bin Hassan dan Yahf bin fuiq,
semtranya dari Ibnu Sirin, dari Imran bin Al Hushain sebagaimana

yang kami kemukakan. Dan mendengamya hnu Sirin dari Immn

adalah shahih.

Diriwaptkan juga kepada kami dari jalur Auf bin Abu

Jamilah, dari hnu Sirin, dari Abu Humirah.

Maka kami katakan, ini khabar shahih yang tidak boleh

diselisihi, hanya saja tidak boleh bagt para ulama ma&hab Hanali

dan Maliki -dan juga madzhab Slraf i- berhujjah dengann5n, selain

mengenai pemerdekaan, karena ihr adalah qiSlas, sedangkan qilns

ifu semuanSa bathil.

Sebagaimana mereka tdak bersilang pendapat, bahwa

tidak boleh mengqiyaskan kepada khabar tsabit dalam menilai

orang lang memerdekakan bagiannp dalam kepernilikan seomng

budak, dan bahwa itu tidak boleh melampaui apa yang ada di

dalamnya mengenai memerdekakan budak secara khusus, tidak

kepada sedekah, tidak kepada nafkah, tidak kepada

mahar, dan tidak kepada hal lainqn. Apalagi para ulama madzhab

Hanafi telah menyelisihi nasrlaSra pada apa Sang ada di dalamnp,
maka bagaimana bisa mereka berhujjah dengannya pada apa Snng

tidak ada afsarmengenain5ra. Ini sangat tercela.

Sedangkan ulama madzhab Azh-Zhahiri, mereka udak

mempunyai hujjah di dalamnya, karena tidak disebutkan di dalam
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khabar ini, bahwa oremg itu sakit, tapi hanp disebutkan, ts:i'+
"Menjelang kematiannya." Sedangkan kematian bisa saja datang
tiba-tiba kepada oftmg sehat lalu hal itu diyakini. Maka tidak boleh
menetapkan di dalam khabar apa yang tidak terdapat di dalamnya
tentang penyebutan orang sakit. Jadi, batallah pengaitan mereka
dengannya.

Lain dari ifu, telah kami jelaskan sebelum ini, bahwa yang
memerdekakan enatn budak ifu adalah wasiat. sebagaimana
diriuraptkan kepada kami dari jalur AMul wahhab Ats-Tsaqafi,
dari Ayyub, dengan sanad tersebut. Dan dalam hal ini sudah

orkup.

Dan khabar ifu telah menjelaskan, bahwa dia udak
mempunlni harta selain para budak ifu, dan kami mengatakan ini
benar. Maka tidak boleh seseorang lnng memerdekakan seorang
budak atau beberapa budak dalam keadaan tidak mernpunyai harta
lainnya untuk dilaksanakan ifu sebagaimana pada

orang yang tidak mernbuhrtrkan, dan batallah kadar apa yang tidak
dibutuhkan itu.

Seandainya benar bahwa ih-r bukan wasiat, tenfulah
mengartikan hadits ifu dengan pengertian ini adalah yang paling
tepat dan lebih utama daripada mengartikann3ra bahwa beliau $
membolehkan orang sakit menggunakan sepertiga hartanya,
karena di dalam khabar ini fidak ada png menunjukkan itu.

Maka batallah pengaitan pam ulama fikih Azh-Zhahiri
dengan khabar ini secara utnum, dan benarlah pendapat kami.

Begitu juga khabar yang gugur Snng diriwayatkan kepada
kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada
kami, Khalid mengabarkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari
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seorang lelaki dari Bani Udzrah, bahwa seorang lelaki dari

kalangan mereka memerdekakan budaknya saat menjelang

kematiannya, sedangkan dia tidak mempunyai harta selain ifu, Ialu

hal itu diadukan kepada Rasulullah $, maka beliau

memerdekakan sepertiga darinya dan mengupayakan dua

pertiganya.

Maka perkataan mengenai khabar ini, seandainya shahih,

seperti perkataan mengenai khabar Imran. Bagaimana bisa

sedangkan ifu bathil, karena mursal, dan juga diriwayatkan dari

orang yang tidak diketahui siapa dia.

Sedangkan apa yang diriwayatkan mengenai ini dari Ali dan

hnu Mas'ud, maka itu adalah bathil ndak shahih. Karena Al

Qasim bin Abdurrahman bin AMullah bin Mas'ud, ketika
meninggalnya Abdulluh &, ayahnya saat ifu baru berusia enam

tahun, maka bagaimana pula anaknya? Kemudian ini riwayat dari
Al Hajjaj bin Arlfiah Aia halik-, atau dari Abdurrahman bin
AMullah -dria majhul-, dat', Al Qasim.

Riwayat Ali dari jalur Al Hajjaj bin Arthah, dia halih
kemudian juga mursal. Karena Al Hasan tidak pemah mendengar

satu kalimat pun dari AIi. Maka batallah untuk dianggap shahih
dari seorang sahabat rg, beda halnya dengan pendapat kami.

Pembahasan tentang tindakan otang sakit terhadap

hartanya telah selesai. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Muhammad
beserta keluarganya.

\_
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KITAB IIvIAMAH (KEPEMIMPINAI.I)

1768. Masalah: Tidak boleh seorang muslim melalui dua

malam tanpa ada bai'at kepada seonmg Imam.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari lalur
Muslim, dia berkata: Ubaidullah bin Mu'adz Al Anbari

mengabarkan kepada kami, aSnhku mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin
Umar bin Al Khaththab mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dia
berkata: Umar berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah $
bersaMa,

t,r/
-/ . r/ -/c. -)! . / oi, / r/ c /. ,i :t" t
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'Barangsiapa Jnng melepaskan tangan dai ketaatan, maka

dia akan dengan Allah pada Hari Kiamat tanpa memiliki

hujjah. Dan barangsiapa mati dalam kadaan tidak ada suatu baibt
pada dirinya, maka dia mati seperti mati jahiliSah."

Bila dikatakan, Umar.i& meninggal dan menetapkan khilafah

dimuq/au/arahlon kepada enarn onmg, lnifu Ubman, Ali,

Abdunahman bin Auf, Sa'd bin Abu Waqqash, Thalhah dan Az-

7f,bair "sb, dan memerintahkan mereka r-rntuk selama

tiga hari, tentang siapa yang akan memegang jabatan khilafah.

Maka kami katakan, benar, dan ini tidak menyelisihi

perintah Rasulullah $ yang kami sebutkan, karena Umar ig,

menunjuk salah seorang dari mereka, yaifu yang mereka sepakati.

Jadi Utsman lah khalifahnya dari sejak meninggalnya Umar, dan

orang-orang dalam waktu selama tiga hari ifu seperti orang lrang
jauh dari negeri khalifah sehingga tidak mengetahui namanya dan

orangnya, kecuali setelah masa tertenfu, narnun dia memegang

Imamahnya dan bai'ahrya, walaupun belum mengetahui namanya,

nasabnya dan orangn3n.

L769 - Masalah: ndak boleh khilafah kecuali untuk

seorang lelaki dari Quraisy yang asli, dari kefurunan Fihr bin Malik

dari pihak para bapaknya. Tidak boleh untuk yang belum baligh,

walaupun seorang Quraisy, dan tidak pula untuk sekutu mereka,

tidak pula untuk maula mereka, dan tidak pula untuk yang ibunSra

dari kaum Quraisy sedangkan ayahnya bukan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ahmad bin

Yunus mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ashim bin

Muhammad bin Zaid bin AMullah bin Umar mengabarkan kepada
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kami, dari ayahnSn, dia berkata: AMullah bin Umar berkata:

Rasulullah $ bersabda,

"Perkan ini akan sqtantias berada di bngan kaum

Qwaisyselama masih ada dua dari manusia."

Diriwaptkan dari jalur Al Bukhari: Abu Al Yaman

mengabarkan kepada kami, Sy.r'aib -yaitu hnu Abi Hamzah-

mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, bahwa Muhammad bin

Jubair bin Muth'im menceritakan dari Mu'awignh, bahwa dia

berkata: Alu mendengar Rasulullah $ bersaMa,

.f6r

vf Lf *)6- y .r_io:-p ,f, ),\t tji Lt

.lu:"lln;vf(,g, e\r6
* fuungguhnSn prkan ini akan ,**Uu* ila pada laum

Quraisy. Tidak s@ftng pun menanbng mqel<a keatali Allah

menefungkupkan onjahrya selana mqeka menqal<lan agama."

Hadits lbnu Umar lebih umum daripada hadits Mu'awiyah,

dan kedua khabar ini -walaupun dengan lafazh khabar-, keduanya

adalah perkara yang shahih lagi ditegaskan. Karena seandainya

kepemimpinan ifu ada pada selain Quraisy, niscaSa ifu adalah

terhadap khabar Nabi $, dan kufu bagr yang

membolehkannya.
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Maka benarlah bahwa siapa yang memegang

kepemimpinan dan khilafah dari selain Quraisy maka dia bukan

khalifah, tidak pula Imam, dan tidak pula termasl< Ulil Amrt, sefia
tidak berhak memerintah. Maka dia fasik lagi durhaka kepada
Allah &. Dia dan semua yang membantunya atau meridhai
perkaranya melanggar batasan-batasan Allah & melalui lisan

Rasulullah $.
Dan orang yang menjadi sekutu, atau maula, atau ayahnln

dari selain Quraisy, maka secara meyakinkan dia bukan dari

Quraisy, tapi dinisbatkan kepada mereka karena kaitannya dengan

mereka. Dan bila bukan dari Quraisy secara hakiki, tidak pula dari
safu sisi, serta tidak secara muflak, maka tidak ada hak baginln
dalam kepemimpinan ini.

Adapun yang belum baligh dan wanita (maka mereka tidak

boleh menjadi Imam), berdasarkan saMa Nabi $, * &t e:t
0$ "Pena penabt amal diangt<at dari tiga onngf',lalu beliau

menyebutkan , &. &'r1!a " anak kecil hingga baligh."

Karena akad-akad Islam kepada khalifah, tidak ada akad

kepada anak kecil yang belum baligh, serta tidak ada akad atasnya.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur telah menceritakan

kepada kami: Wuhaib bin Masanah mengabarkan kepada kami,
hnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu
Slraibah mengabarkan kepada kami, dari Abu Daud Ath-Thayalisi,

dari Uyainah bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Bakrah,
dia berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

. 
z( rr Jt i;I r ritlt i; U1
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" Tidak al<an berunfung suafu l<aum yang

un$an mereka kepada wanita."

1770- Masalah: Tidak boleh di dunia kecuali sahr Imam,

dan perkara untuk yang pertama adalah bai'at.

Berdasarkan apa yang diriwaSntkan kepada kami dari jalur

Muslim: Ishaq bin lbrahim -yaitu lbnu Raharryaih- dan Zuhair bin

Harb mengabarkan kepada karni, keduanSn mendengar Jarir dari

AI A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdurrahman bin Abdi Rabbil

Ka'bah Ash-Shaidi, bahwa dia berkata: Aku mendengar AMullah

bin Amr bin Al Ash mengatakan, bahwa dia mendengar

Rasulullah $ bersaMa di dalam hadits yang panjang,

*;;, e*'^iL itbLL 6GL 
Ct;. ,y,

t;.?b b)6 ?T;6-'oti .1tli-,r bt 1l;r1,

'f\i'6'|L
" Dan barangskp befraibt kepada seoftng Imam, kfu dia

menyenhl<an kepadang hampran bngann5n dan buah hatin9n,

hendaHah dia memberinjm makan bila dia mampu. Ialu bila

datang onng lain yang merebutt5n, maka penggallah lehernya."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Utsman bin Abu Syaibah

menceritakan kepadaku, Yunus bip Abu Ya'fur mengabarkan

kepada kami, dari a5nhnya, dari Arfajah -yaifu hnu Syuraih-, dia
berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,
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L-;)rt),yr;" * €';l:t €(t;/l

.i )nu'€eG A? "rf € G'"J.u';:i
"Barangsiap dabng kepada kalian sdangkan pert<ara

l<alian telah terhimpun kepda seorang laki-laki, dia hendak

merobek tongkat lalian atau memecah belah persafuan kalian,

mal<a bunuhlah dia."

Diriwa5atkan dari jalur Muslim: Wahb bin Baqiyyah Al

Wasithi menceritakan kepadaku, Khalid bin Abdullah -yaitu Ath-

Thahhan- mengabarkan kepada kami, dari Al Jurairi, dari Abu
Nadhrah, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata: Rasulullah $
bersaMa,

.tAL ?Ii r r6u ;j)i), e1. tiy

"Bila telah dibaibt untuk seoftng khalifah, maka bunuhlah

jtang lainn5n dari keduanya."

Dengan jalur ini juga sampai kepada Muslim: Muhammad

bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far

mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami,

dari Furat Al Qazzaz, dari Abu Hazim, dia berkata, "Aku

mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Nabi $, bahwa

beliau bersaMa di dalam haditsnya,

Kiw o-&)$p.'",ittrt
" Sesungguhryn tidak ada lagi nabi setelahku, dan alan ada

pam l<halifah hingga banyak."
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Mereka (para sahabat) bertanya, "Lalu apa yang engkau

perintahkan kepada kami, \ lahai Rasulullah?" Beliau menjawab,

op |& jbl,J\\v J1'vi * t),
.ll.//

.;^G"-;..^,l lbprtC hr

" Penuhilah bai'at tnng lebih dulu, dan berikan kepada

mereka hak mereka, karena Allah akan meminta
pertanggunganjawab merel<a mengenai tnng
diembankan kepada merel<a."

L772. Masalah: Amar ma'mf dan nahi mungkar adalah

wajib atas setiap muslim, bila dia mampu dengan tangannya
(kekuasaannya) maka dengan tangannya, bila Udak mampu dengan

tangannya maka dengan lisannya, dan bila tidak mampu dengan

lisannya maka dengan hatinln, dan ihr hams, meskipun itu iman
yang paling lemah. Bila tidak melakukan itu maka dia Udak

memiliki iman. Barangsiapa takut dibunuh atau dipukul atau

kehilangan harta, maka itu adalah udzur yang dibolehkan baginya

unhrk merubah dengan hatinya saja, dan tidak melakukan amar

ma'mf dan nahi mungkar. Dan dia tidak boleh melakukannya

dengan lisan atau dengan tangan untuk meluruskan kemungkaran
tersebut, berdasarkan firman Allah &,
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LgWt#WiUjst'u e(ryob
" J fi\4 ;':,i,li't;S *i'li,,F cit';Lq

;-aVv6i;#Ldi"g
" Dan iika ada dua golongan dari orang-orang mukmin

berperang maka damaikanlah antara kduanya. Jika salah stu
dai kdua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan Wng
lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya ifu sehingga

itu kembali kepada peintah Allah; jika golongan itu telah

kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah anbm
dengan adil;' lQs. Al Hujuraat 1491:91

Allah S berfirman,

6;r5f i4iS";*5o;tfrj
" Dan hendaHah ada di antara kanu umat 5ang

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan

mencegah dari yang munglar; merekalah orang-oftng yang

berunfung." (Qs.Aali 'lmraan [3]: 104)

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abu
Syaibah, Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Al
Ala' Abu Kuraib mengabarkan kepada kami. Ibnu Abi Syaibah

berkata: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Sufuan Ats-Tsauri.

Muhammad bin Al Mutsanna berkata: Muhammad bin Ja'far

*iit. i,i)\j, # iy 6i+ T* p &;
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mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami.

Kemudian sufuan dan Sy.r'bah sepakat, keduanya dari Qais bin
Muslim, dari Thariq bin Syihab. Abu Kuraib berkata: Abu

Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan

kepada kami, dari Isma'il bin Raja', dari ayahnya. Kemudian

Thariq dan Raja' sepakat, keduanya dari Abu Sa'id Al Khudri, dia
berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,

t 'o\t ,e*';H) 6&'e a1-,A

J*f u;i,#W."jLy,e,ryW-
.eGYi

"Banngsiapa melihat kemungkaran, hendaHah dia

merubahnya dengan tangann5m, bila tidak matnpu, dengan

lisannya, bila tidak mampu, dengan hatinya, dan ifu adalah

selemah Jemahnya iman."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Amr An-Naqid, Abu Bakar

bin An-Nadhr, dan Abd bin Humaid -dan redaksi ini miliknya-
mengabarkan kepada kami, mereka semua berkata: Ya'qub bin

hrahim bin Sa'd bin hrahim bin Abdurrahman bin Auf
rnengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami,

dari Shalih bin Kaisan, dari Al Harits yaitu hnu Al Fudhail Al
Khithmi Al Anshari, dari Ja'far bin Abdullah bin AI Hakam, dari

Abdurrahman bin Al Miswar bin Makhramah, dari Abu Rafi' maula
Rasulullah $, bahwa Abdullah bin Mas'ud menceritakan

kepadanya, bahwa Rasulullah $ bersabda,
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" Tidak ada seomng nabi pun tnng Alhh mengafusn5n

kepda suafu umat sebefumku keanli dari l<akngan unahya
mempunyai pra pengikut setia, pm ahabat yang mangambil

sunnah-sunnahnya dan mengikuti perintahngn. Kemudian setelah

mereka muncullah pam pengganti 3nng mengatal<an ap Wng
tidak mereka lakukan dan melalrukan apa yang mereka tidak

diperinbhkan. fumngsiap berjihad melawan merel<a dengan

tangannya maka dia muhnin, banngskp berjihad melawan

mereka dengan lisann5n mal<a dia muknin, dan

berjihad melawan mereka dengan hatinya maka dia mukmin.

Selain itu frdak ada lag iman walaupun hanya sebesar biii sawi."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Bashir mengabarkan kepada

kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami,

o ,. , o ! , 11 ./ t g I u /./ o ,, $ o ) , t7

L.f) ca? JP y4.eJoL- L.f) ,a? )P

itt: ,i, ol.u-y ?' o ) t z -z

* f^r^b
.Ji'f ajl pr;yi
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Muhammad Al Mutsanna mengabarkan kepada kami,

Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Zubaid Al Yami, dari Sa'd
bin Ubaidah, dari AIi bin Abu Thalib, dari Nabi $, beliau

bersaMa,

.^:t*;,r *'^1G\
" Tidak ada ketaabn kepada manusia dalam rangka

bermakiat kepada Allah."

Dan diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Musaddad

mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan
mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi',
dari Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

'",;l A.;r"l.ir :";t JL z;a$ iillr
)'i #r;l tiy cablL.';'i p t1 ;f ')'l

.at!yi y
"Mendengar dan taat wajib atas seomng muslim, baik dia

sukai maupun dia benci selama tidak dipertnbhkan bermaksiat.

Apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh

mendengar dan taat"

Dengan jalur riwayat ini sampai kepada Abu Daud: Yahya
bin Ma'in mengabarkan kepada kami, Abdushshamad bin Abdul
Warits mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah
mengabarkan kepada kami, Humaid bin Hilal mengabarkan

kepada kami, dari Bisyr bin Ashim, dari Uqbah bin Malik, dari
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seoftrng lelaki dari golongannya, dia berkata: Rasulullah $
mengirim sebuah pasukan, lalu aku membekalkan pedang kepada

salah seonmg dari mereka. Setelah dia kembali, dia berkata,
"Seandainya engkau melihat, maka Rasulullah $ tidak akan

mencela kami, beliau bersaMa, 'Kalian lemah karena ketika aku

mengangkat seorang lelaki, lalu tidak ditunaikan perintahku agar

kalian memposisikannSn sebagai oftng Wng melaksanakan

perinbhktl."

Uqbah adalah seorang sahabat, dan yang meriwayatkan

darin3n adalah seorang sahabat -walaupun tidak disebutkan

narnanln-, karena semua sahabat adil. Karena benar stafusnyra

sebagai sahabat maka dia adil lagi dipastikan keadilannlp,
berdasarkan firman Allah &,

,_(Kfi ls d:6 ia t-$;7 la",*
" Muhanmad ifu adalah utusan Alkh dan onng-onng tnng

betama dengan dia adalah kens terhadap oftng-orang l<altr."

(Qs. Al Fath [48]: 29)

Ali berkata: Ini adalah pendapat Ali dan setiap orang lnng
bersamanya dari kalangan sahabat, ummul mukminin, Thalah, Az-

Zubair, dan setiap oftmg yang bersamanya dari kalangan sahabat,

dan Mu'awiyah dan setiap orang Srang bersamanya dari kalangan

sahabat, hnu Az-Zubair dan Al Husain bin Ali,,&. Dan setiap

5nng berdiri di Harrah dari kalangan sahabat, tabi'in dan png
lainnSn.

Hadits-hadits ini menghapus khabar-khabar lnng
mengandung penyelisihan ini, karena itu sesuai dengan apa yang

ditetapkan agama sebelum perintah perang, dan karena arnar
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ma'mf dan nahi mungkar tetap wajib tidak pemah dihapus. Maka
itu sebagai penghapus unfuk apa yang menyelisihinya tanpa
diragukan. Hanya Allah & yung kuasa memberi petunjuk.

1773- Masalah: Sifat Imam hendaknya menjauhi dosa-

dosa besar, menghindari dosadosa kecil, mengetahui apa yang

dikhususkan baginya, serta pandai berpolitik. Karena inilah yang

dibebankan. Tidak ada gunanya, hendaknya dia dari kalangan
yang mempunyai keutamaan, karena Al Qur'an maupun As-
Sunnah tidak mewajibkan ifu. Bila ada seseorang yang menentang

lmam Quraisy, yang mana omng ihr lebih baik darinya atau

sepertinya, atau kurang darinya, maka mereka semua diperangi
bersamanya berdasarkan apa yang kami sebutkan sebelum ini,
kecuali itu dibolehkan.

Bila itu dibolehkan lalu orang yang sepertinya atau lebih

rendah darinya menentang, maka diperangilah bersamanya orang
yang menentang ihr, karena ifu adalah kemungkaran yang sangat
berlebihan. Bila muncul orang yang lebih adil darinp, maka wajib
diperangi bersama yang muncul, karena itu adalah merubah

kemungkaran.

Sedangkan kelaliman dari selain Quraisy, maka tidak boleh
berperang bersama seorang pun dari mereka, karena mereka

semua dari ahli kemungkaran, kecuali seseorang dari mereka lebih

sedikit kelalimannya, maka boleh berperang bersamanya melawan

orang yang lebih lalim darinya, berdasarkan apa yang kami
sebutkan. Hanya Allah & yung kuasa memberi pehrnjuk.
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KITAB KEPUTUSAN HUKUM

L774. Masalah: lldak boleh menentukan hukum kecuali

dengan apa yang Allah & turunkan melalui lisan Rasul-Nya #,
dan itulah 5nng benar. Sedangkan png selain ifu adalah kelaliman

dan kezhaliman, fidak halal menghukumi dengan itu, dan

selamanln dibatalkan bila seorang hakim memuhrskan dengan ifu.

Dalilnya adalah firman Allah &,

{fij-q.,#g;;
" Dan hendaHah lamu memufuskan perl<am di anbm

mereka menurut apa Wng diturunkan Allah." (Qs. Al Maa'idah

[5]:49)

Firman Allah &,

As"'|Yifr#e:$' Vr&
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"Serta beriman (pula) kepda apa yang difurunkan kepada
Muhammad dan ifulah yang hak dan Tuhan mereka." (Qs.

Muhammad l47l: 2l

Dan firman Allah &,

.iteLti6qwe
" Agar l<amu menuangl<an kepda umat manusia aF yang

telah diturunkan kepada mereka." (Qs. An-Nahl t16l: 44)

Allah $ berfirman,

@ 6,_Us$4@6;1i* Au6
"Dan tiadalah Wng diucaplann5n ifu (Al Qur'an) menurut

kemauan hawa nafsunSa. Uapanng ifu tiada lain hanSnlah whyt
yang diunhrykan (kepdan5a)." (Qs. An-Najm [53]: 34)

Allah & j.rgu berfirman,

el-i< 
'11- ---1 ar/ ), lzzz zz

,4...4, dJ" J.c, dtl UJr li_rst3

" Dan bamngskpa tang hukum-hukum Allah,
maka dia telah berbuat lalim terhadap diringn
sendiri;' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Kezhaliman tidak boleh dibenarkan, dan kesalahan tidak
boleh diberlakukan.

L775- Masalah: Tidak ada yang boleh memegang
kepufusan dan hukuman pada suafu urusan dari urusan-urusan
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kaum muslimin dan ahli dzinnah kecuali seorang muslim lnng
baligh, berakal, mengetahui hukum-hukum Al Qur'an dan As-

Sunnah yang valid dari Rasulullah #, yutg nasikh (penghapus)

dan yang mansukh (yang dihapus hukumnya) dari semua itu, serta

mengetahui nash-nash yang dikhususkan oleh nash shahih lainnya.

Karena putusan hukum tidak dibolehkan kecuali dengan apa yang

kami sebutkan ifu berdasarkan apa yang telah kami sebutkan

sebelumnya-

Bila tidak mengetahui apa yang tidak boleh menghukumi

kecuali dengannya, maka dia tidak boleh menghukumi dengan

kejahilannya tentang hukum, dan tidak boleh baginya bila dia tidak

mengetahui apa-apa yang kami sebutkan unfuk bermusyaturarah

dengan orang yang dipandanganya memiliki ilmu lalu menghukumi

dengan pendapatnya, karena dia tidak tahu apakah orang lnng
dimintai pendapatnya itu memberinya fatwa secara benar atau

bathil.

Allah S berfirman,

'*+64\i.XiJ;
"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak

mempunyai pengetahuan tenbngnya." (Qs. Al Israa' [17]: 36)

Jadi barangsiapa berpedoman dengan apa yang tidak dia

ketahui, maka dia telah mengikuti apa yang tidak dia ketahui dan

bermaksiat terhadap Allah &.

Ini kedudukannya tidak seperti orang jahil dari golongan

umurn ketika mengalami suafu masalah lalu dia bertanya kepada

orang yang dikenal mengerti Al Qur'an dan As-Sunnah, lalu

berpedoman dengan perkataannya setelah orang ihl

L
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memberitahunya bahwa ifu adalah hukum Allah S atau perintah

Rasulullah S. Atau bahwa orang awam dalam masalah itu
dibebani apa yang telah Allah wajibkan atasnya, dan tidak
dibolehkan unfuknya unfuk mengesampingkannya. Maka dalam

hal itu dia harus mencapai apa yang bisa dicapai oleh

kemampuannya dari ilmu yang tidak diharuskan baginya.

Allah S berfirman,

W$yai{i,i-&{
" Allah tidak membebani sneoftng melainkan sauai

dengan kaanggupannSm." (Qs. Al Baqarah 121: 286l,

Sedangkan hakim adalah kebalikan dari itu, karena dia
tidak dibebani suatu hukum png tidak dia ketahui di antara
manusia lainnya, bahkan ifu diharamkan atasnya, akan tetapi
Allah S membebankan kepada ahli ilmu selainnya.

L776- Masalah: Tidak boleh menghukumi dengan qiyas,

tidak pula dengan pandangan, Udak pula dengan istihsan, dan
tidak pula dengan perkataan seseorang selain Rasulullah $ tanpa

menyesuaikan dengan Al Qur'an atau As-Sunnah yang shahih.

Karena semua itu adalah hukuman berdasarkan dugaan.

Allah S berfirman,

" Sasungguhnya ifu b'dak sedikit pun berguna

unfuk mencapai kebenaran-" (Qs. Yuunus [10]: 36)

G54o6;{rhiiy
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Allah S berfirman,

"ri', . 

"i|J"J#ni,;4 cr-i-fii Jyi,i,i" oy

dif,6
"Mereka fidak lan harynlah mengikuti sangkaan-angkaan,

dan ap yang diingini oleh haum nafsu mereka, dan saungguhnSn

telah datang petunjuk kepada merel<a dari Tuhan mereka." (Qs.

An-Najm [53]: 23)

Rasulullah $ bersabda,

. *l-.lt, rt,p:r'orj,:""b)t : €(l
"Hendailah kalian manjauhi pmsangl<a, karena pnsangla

itu adalah perl<aban yan7 plins dusb."

Bila dikatakan, sesungguhnya kalian dalam mengambil

khabar safu orang, kalian mengikuti prasangka.

Maka kami katakan, sama sekali tidak, bahkan karena

kebenaran yang diyakini. Allah $ berfirman,

@;Mfr,(,b5tiffji16L
"Sesungguhrym l<ani-lah Wng menurunkan Al Qur'an,

dan saungguhnya Kami benar-benar memeliharan5m." (Qs. Al Hrjr

[15]: 9)

Dan Allah @ berfirman,
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@r;;:t;1j,a@-t;fir,i Uw
"Dan tiadalah tnng diucapkann5n itu (Al Qur'an) mqturut

kemauan hawa nafsun5m. Ucapanqn ifu tiada lain hanSnlah wtahyt

gng diqnhpkan (kepdanSn)." (Qs. An-Najm [53]: 34)

Bila dikatakan, sesungguhnya kalian dalam menetapkan

kepufusan berdasarkan bukt (saksr) dan sumpah adalah mengambil

keputtrsan berdasarkan prasangka.

Maka kami katakan, sarna sekali tdak, bahkan da,gan
keyakinan bahwa Allah & memerintahkan itu kepada kita secara

nash, dan Udak ada sestrafu perlora lnng samar bagi kita bila kita
tdak dibebani itu.

[-ain dari itu, bahwa apa yang ditetapkan qiyas, atau apa
yang dikatakan dengan pendapat ataru isfihsan atau dengan men-

taqlid pendapat seseorang secara otomatis tidak terlepas dari tiga

kemungkinan. Bisa jadi itu sesuai dengan Al Qur'an atau As-
Sunnah yarry shahih dari Rasulullah $, maka bila dernihan berar.ti

di dalamnya dihukumi dengan Al Qur'an atau As-Sunnah, dan

tidak ada makna unfuk mencari giVas, atau pandangan, atau

pendapat seseorang yang menyepakati ihr. Barangsiapa yang tidak
memufuskan dengan Al Qur'an atau dengan hukum Rasulullah #f
kecuali hingga ada qi5ns atau pandangan atau pendapat seseorang

yang menyepakati ifu, maka telah keluar dari keimanan.

Allah S berfirman,
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G e;s;fu;1 e iii-i "i ;iS.

@ r.[3\5,3-i
"Maka demi Tuhanmu, merela (puda hakekahya) fidak

beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perlan

Wng merela perselisihkan, kemudian merela frdak meft,se,

kebenbn dalam hati mereka terhadap pufusan tnng l<amu

beikan, dan mereka meneima dengan sepenuhnjm." (Qs. Ar
Nisaa' [4]' 65)

Ini tentang orang yang tidak memutuskan dengan apa yang

diputuskan oleh Rasulullah 6$ mengenai apa Sang diperselisihkan

di antara manusia di hadapannya kecuali hingga ada qiyas atau

pandangan atau pendapat seseorang yang menyepakati ifu, lalu

fidak memutuskan dengan ketetapan Nabi $ dan tdak
meneriman5la dengan sepenuh hati, bahkan merasakan keberatan

di dalam hatinya karena apa yang ditetapkan oleh beliau $.
Sungguh dia tidak beriman.

Atau bisa jadi ifu menyelisihi Al Qur'an atau Sunnah

Rasulullah $. Maka ini adalah kesesatan yang meyakinkan dan

menyelisihi agarna. Kita tidak perlu berpanjang kata mengulas ini

bersama seorang muslim.

Allah S berfirman,

Urr:i,<i ;iir3L 6\tt
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"Itulah hukum-hukum Allah, maka ianganlah kamu

melanggamya." (Qs. Al Baqarah l2l:2291

Dan Allah S berfirman,

iir:i,tirL'{fr'r,{ iSS rt 6s_ -}',
\4-6y466

" Dan barangsiapa tnng mendurhakai Allah dan Rasul-Nya

dan melanggar ketenfuan-ketenfuan-Nyu, niscaSn Allah

memasukkannya ke dalam api neraka sdang dia kel<al di
dalamnya." (Qs.An-Nisaa' [4]: 14)

Atau bisa juga tidak terdapat di dalam Al Qur'an atau As-

Sunnah apa yang menyepakati secara nash dan tidak pula apa

yang menyelisihinya. Maka yang ini adalah tidak ada di alam dan

tidak ada jalan untuk keberadaannya.

Allah $ berfirman,

&r"$ari;ai
"Pada hari ini telah Kusempumakan unfuk kamu

agilnamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Allah S berfirman,

i:;e;6:i,tsj(,
" Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam Al Kiab."

(Qs. Al An'aam [6]' 38)

I s94-l - AI Muhalla



Rasulullah $ bersabda,

'# ok d'$^ujti ,:€k; c ,i;
,S,frf sV

"Biarkanlah aku sebagaimana t/ang aku tinggalkan kepda
kalian, l<arena sesungguhn5a binasanya orang-orcng sebelun
kalian adalah dengan barynlaya pertanyaan mereka dan
penyelisihan mereka terhadap pan nabi mereka. Apabila aku
perinbhkan squafu kepada kalian, maka lalrukanlah semarnpu

kalian, dan apbik aku melamng kalian dari squatu maka
tinggalkanlah ia."

Benar secara pasti, bahwa suafu hukum selamanya tidak
keluar dari perintah Allah S melalui lisan Rasul-Nyu # sehingga

menjadi kauajiban apa yang kita mampu, atau yang Allah &
larang melalui lisan Rasul-Nya # sehingga menjadi haram. Atau di

dalamnya tdak terdapat perintah dan tidak pula larangan,

sehingga itu adalah hal yang bolah dilakukan dan ditinggaalkan.

Dan batallah unfuk adanya sesuatu di dalam agama lang
tidak ada hukumnya di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah.
Seandainya ihr ada -namun Allah fr telah menyangkal untuk ada-

, niscaya orang yang ingin membuat suafu hukum di dalamnya
masuk ke dalam agama, maka Allah & telah mencelanya, karena

Allah S telah berfirman,
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*t{ srflU { u g1i'dri W
" Yang mensyaiatkan unfuk merela agana yang tidak

diizinl<an Allah." (Qs. AsySyuuraa 1421:ZLl

Bila mereka berkata, "Kami menghukumi di dalamnya

dengan hukum yang diserupakan dengan Al Qur'an dan As-

Sunnah?" Maka kami katakan, dari mana Allah S memerintahkan

ini kepada kalian? Ini adalah pembuatan syari'at di dalam agama

dengan apa yang tidak dizinkan Allah &.

Bila mereka berkata: Allah S berfirman,

,6..ii4iv_W6
" Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelaiann, ha

orang-orang yang mernpunyai pandangan." (Qs. Al Haslrr l59lr 2l

Maka kami katakan, benar, tsi*t artinya ttiLt (heranlah).

Allah $ berfirman,

*j 6 b 4tY, AY;-K+;"':;; "triiofJ 
LV

){:

"Dan sesungguhryn pda binabng temak ifu benar-benar

terdapat pelajaran bagi kamu. I{ami memberimu minum daripada

apa yang benda dalam peruttya herupa) susu tmng betsih antara

tahi dan darah." (Qs. An-Nahl [16]: 66)

Tidak seorang pun memahami redaksi ,t?t dengan

pengertian hukumilah untuk sesuafu dengan hukum serupanya.
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Dan ini adalah bentuk merubah perkataan dari tempat-tempahln,

dan mengada-ada kebathilan kepada Allah dan dengan apa lrang
tidak difirmankan-Nya.

Bila mereka berkata: Allah & tetatr berftrman,

7yial3$s
" Dan bermusyawnmhlah dengan merel<a dalam untan ifu."

(Qs. Aali'lmraan [3]: 159)

Maka kami katakan, benar, 5aitu pada apa yang diboletrlcan

bagrrf untuk dilakukan dan ditinggalkan, tdak dalam sSnri'at

agama dengan apa !/ang tidak diizinkan Allah S, tidak pula dalam

menggugurkan suatu kauajiban yang diuajibkan Allah &, tdak
pula dalam membolehkan apa yang Allah & haramlen, tidak pula

dalam mengharamkan apa yang Allah & halalkan, dan tidak pula

dalam mauajibkan apa lrang tidak diwajibkan Allah &.

Allah S berfirman,

;{''i fc "KlS-i Sl;'&':6rAX
lzl

c-. I

tr'
"Dan kebhuilah olehmu bahwa di kalangan l<amu ada

Rasufullah. I{alau dia mquruti (kemauan) kamu dalam bebmp
un$zrn benar-benarlah kamu al<an mendapat kausahan." (Qs. Al
flujuraat l49l:71

Benarlah bahwa mengambil pendapat mereka adalah tidak
dibolehkan di dalam agama kecuali dibenarkan oleh Rasulullah $.
Apabila sudah demikian, maka hal itu adalah sebuah ketaatan
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kepada Rasulullah $, bukan mengikuti orang yang dimintai

pendapat. Kemudian semua yang mereka kemukakan 5nng berupa

ayat atau As-sunnah di dalamnya, bahwa Allah & telah

menghukumi demikian dalam perkara ini karena alasan demikian

dan demikian, atau sebagaimana menghukumi dalam perkara ihr.

Maka kami katakan, hal ifu benar sebagaimana adanya.

Dan setiap kali kalian hendak membuat syari'at di dalamnya yaitu

menyerupakan dengan hukum lainnya tanpa berdasarkan nash,

maka itu mumi bathillagi tdak halal. Karena tidak boleh seorang

pun mengharamkan apa yang udak dihammkan Allah $ dengan

alasan bahwa Allah $ mengharamkan hal-hal lainnya, dan tidak

boleh juga marajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah S dengan

alasan bahwa Allah & malajiban hal-hal lainnya. Ini semua

melanggar batasan-batasan Allah & dan membuat qrari'at di

dalam agama dengan apa yang tidak diizinkan Allah &.

Mereka mengklaim ijma' dalam hal ifu. Maka kami katakan,

ini kebohongan dan kedustaan besar, bahkan ijma' yang benar

menunjukkan batilnya semua ihr, karena semua umat sepakat

membenarkan firman Allah &,

&i$ar1 ;At
"Pada hart ini telah Kusempunal<an unfuk kamu

agamamu." (Qs.Al Maa'idah [5]: 3)

Dan dalam membenarkan ftrman Allah &,

,,F c"};:r, ,9'K4 i'ii 4*3;$'\#r';i;g#
C 1ot

TJt rAG 6v'o;;i iKoy.;;:sv fii Jyt;#
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" Taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di
anbra kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tenbng
sauatu, maka kembalikanlah dia kepada Alkh (Al Qur'an) dan

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian." (Qs. An-Nisaa' [4]: 59)

Dalam hal ini adalah pembatalan hukum berdasarkan selain

Al Qur'an dan As-sunnah.

Kemudian ada omng yang menggugurkan lalu salah dalam

menuju kebaikan, dan sama sekali mereka tidak mempunyai jalan

untuk menandakan hukum selama masa hidup Rasulullah $
dengan qiyas dan tidak pula dengan pendapat, dan setiap syari'at
yang terjadi setelah ketiadaan beliau gB yang mana beliau sendiri

tidak pemah memufuskan ifu, maka ifu bathil secara meyakinkan,

dan itu sarna sekali bukan dari agama.

Allah S berfirman,

&i$ttsi;g
" Pada han ini telah untuk kamu

agamamu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Apa yang telah sempuma maka tidak boleh ditambah-

tambahi, dan tidak ada jalan sama sekali dari salah seorang
sahabat;g tentang perintah qlyas dalam agama yang diriunyatkan

melalui jalan periwayatan yang shahih.

lain dari ifu, orang yang mengklaim ijma' atas apa yang

tdak diyakini, bahwa setiap muslim telah mengetahui dan

berpendapat dengannya, adalah berdusta atas nama umat
semuanya. Dan Allah @ telah menyatakan bahwa segolongan dari

L

AlMuhalla - I see-l



jin beriman dan mendengar Al Qur'an dari Rasulullah S, maka

mereka adalah para sahabat dan golongan mulia. lalu siapa orang

yang mengklaim kebathilan tentang ijmanya mereka? Bagaimana

bisa sedangkan menghitung pendapat-pendapat para sahabat &,
tidak dapat dibatasi kecuali manakala tidak ada kesulitan bahwa

setiap muslim telah mengetahuinya.

Ahmad bin Hanbal rg berkata, "Barangsiapa mengklaim

ijma, maka dia telah berdusta, dan dia tidak tahu bahwa boleh jadi

manusia berbeda pendapat mengenai ifu."

Hal ini diceritakan kepada kami oleh Humam bin Ahmad

dan Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud. Humam berkata: Abbas

bin Ashbagh mengabarkan kepada kami. Sementara Yahya

berkata: Ahmad bin Sa'id bin Hazm mengabarkan kepada kami.

Kemudian Ahmad dan Abbas sama-sama mengatakan:

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada

kami, AMullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Ayahku berkata kepadaku.... lalu dia menyebutkan-

nya-

L777 - Masalah: Seorang qadhi (hakim) tdak boleh

memufuskan dalam keadaan marah.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Ahmad bin Sgr'aib: Ali bin Hajar memberitakan kepada kami,

Husyaim memberitakan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair,

dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dia berkata:

Rasulullah $,
t z o /o o /

.ot+,; fi rpt i et^t Grbi"\
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"Seomng qadhi tidak boleh mernutuskan antan dua pihak
dalam kadaan marah."

L778. Masalah: Tidak dibolehkan perwakilan di
hadapan hakim kecuali r-rnfuk mendatangkan bukti atau saksi,

menunfut hak, menlrampaikan gugatan dan penuntutan sumpah,

karena semua ini di tangan wakil memposisikan tangan yang

meuakilkan.

Rasulullah $ mengutus Ali ke Yaman untuk memberikan

hak kaum kerabat dari seperlima.

Allah $ berfirman,

t:$\'*5,\;'3
"Jadilah l<amu orzng tnng benar-benar penegak kadilan-"

(Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Dan di antara menegakkan keadilan adalah menuntut hak
setiap orcmg yang mempunyai hak.

t779. Masalah: Tidak boleh mer,vakilkan pengakuan dan
pengingkaran, dan tidak diterima pengingkaran seseorang melalui

oftmg lain, tidak pula pengakuan seseorang melalui orang lain.

Dan diharuskan mendatangkan bukti atau saksi di hadapan hakim
atas pengakuan orang lnng mengakui ihl sendiri atau atas

pengingkarannya.

Dalilnya adalah firman Allah &,

AlMuhalla - @



UA'i:bs 3i 1;W 1,*it* 61si
"Dan frdaHah seoftrng membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang

tnng berdosa tidak akan memikul dosa omng lain." (Qs. Al
An'aam [6]: 164)

Benar ijma' para pemeluk Islam, bahwa seseomng tidak

dipercaya atas yang lainnya kecrrali atas hukum kesaksian.

Kemudian ada yang membatalkan dan memberlakukan pengakuan

wakil atas orang yang ma,rnkilkannya dan berpedoman dengannya

dalam perkara darah, harta dan kemaluan. Ini perkara yang

diyakin bahwa itu tidak terjadi, tidak dibolehkan dan tidak pemah
dikenal di masa Rasulullah I d* tidak pula di masa seorang pun

dari kalangan para sahabat,&. Yang demikian ini benar-benar

menyelisihi ijma' kaum muslimin, menyelisihi Al Qur'an, dan
kebathilan yang tidak dibolehkan. Hanya Allah & y*S kuasa

memberi petunjuk.

1780. Masalah: Dibolehkan memutuskan atas orang

yang tidak hadir sebagaimana atas orang png hadir.

Ini juga pendapat Asysyafi'i dan Abu Sulaiman beserta

para sahabat mereka. Sementara hnu Syubrumah berkata, "Tidak
boleh memutuskan atas orang yang tidak hadir."

Abu Hanifah beserta para sahabakrya berkata, "Tidak

boleh memufuskan atas orang yang tidak hadir kecuali dalam

beberapa kasus."
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Malik berkata, "Boleh memutuskan atas orang yang tidak

hadir dalam segala perkara kecuali dalam masalah tanah dan

tempat tinggal, kecuali unfuk ketidak hadiran yang sangat lama."
Ibnu Al Qasim berkata, "Sebagaimana antara Mesir dan Andalus."

Pendapat malik, sangat jelas kesalahannya dari dua sisi:

Pertama, pembedaan antara tanah dan bangunan dengan
yang lainnya adalah pendapat yang tanpa dalil. Tidaklah Allah &
mengharamkan atas seseorang dari manusia dari tanah dan

bangunan orang lain kecuali seperti yang Allah haramkan dari

selain tanah dan bangunan, tidak ada perbedaan. Bahkan tanah

dan bangunan lebih utama dalam pandangan untuk dihukumi atas

orang yang tidak hadir, karena tidak dapat dipindahkan dan

dihilangkan serta tidak habis. Bahkan kesalahan di dalamnya dapat

diketahui di setiap wakfu, sedangkan harta-harta lainnya tidak

dernikian.

Kdua, pembedaannya antara yang tidak hadir dalam waktu
lama dengan yang tidak lama. Ini pendapat yang tanpa dalil dan
pembedaan yang rusak. Tidak ada ketidakhadiran di alam ini
kecrrali itu lama bila dibandingkan dengan yang lebih sebentar

darinya dalam segi waktu dan tempat. Tapi itu juga sebentar bila

dibandingkan dengan yang lebih lama dalam segi tempat dan

waktu.

Maka orang yang tidak hadir selama dua tahun karena

pergr ke lrak, maka dia telah pergi dalam waktu yang lama bila

dibandingkan dengan orang udak hadir selama setengah tahun

karena pergr ke Mesir. Tapi juga dia telah tidak hadir dalam waktu
sebentar bila dibandingkan dengan orang yang tidak hadir selama

sepuluh tahun karena pergi ke India. Demikianlah dalam setiap

waktu dan tempat.

L--
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Kemudian pembatasan hnu Al Qasim adalah kesalahan

ketiga. Ini pendapat yang kami tidak mengetahuinya dari seorang
makhluk Allah @ sebelum Malik. Maka gugurlah pendapat ini.

Pendapat Abu Hanifah dan para sahabatrya juga rusak.

Karena setiap orang yang tidak menghadiri majelis hakim, maka

dia tidak hadir darinya -walaupun dia berada di ambang pintu
kediaman hakim-. Berdasarkan ini maka tidak boleh menghukumi

seorang pun. Dan ini rusak sebagaimana yang Anda lihat.

Bila mereka berkata, "Mengirim ufusan unfuk men@rinya."

Maka kami katakan, silakan kalian juga mengirim ufusan unfuk
setiap yang tidak hadir, tidak ada bedanya.

Bila mereka berkata, "Adakalanya tidak dapat dilakukan
pencarian."

Maka kami katakan, adakalanya berada di samping dinding
hakim, namun juga tidak dapat mencarinln karena suatu halangan

atau alasan lain. Kemudian di sini sangat tampak kontadiksi
mereka, yang mana mereka mengatakan, "Orang yang tidak hadir

tanpa diketahui, maka diberikan nafkah dari hartanya unfuk
istinya, anak laki-lakinya yang masih kecil, anak laki-lakinya yang

sudah besar bila mereka cacat, anak perempuannya yang masih

perawan -walaupun mereka telah baligh dan tidak cacat-, dan

kedua orang tuanya yang miskin lagi cacat, yang diambilkan dari
makanannya, minyaknya dan pakaiannya yang cocok unfuk orang-

orang yang kami sebutkan, dan juga dari dirham-dirham dan dinar-
dinamya.

Dan tidak boleh dari jual tanah dan bangunan, tidak pula

barang-barang, dan Udak pula hewan, baik apa yang kami
sebutkan ifu berupa makanan, minyak dan pakaian sebagai titipan
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pada seorang yang mengakuinya atau tidak mengakuinya, atau di
rumah orang yang sedang tidak hadir itu.

Ini perkataan yang menghimpun kepandiran dari banyak

hal besar. Dan ini adalah kepufusan atas orang yang tidak hadir,

dan menghukumi dengan membedakan antara harta dengan

kebathilan. Pembauran mereka di sini sangaflah msak, dan mereka

memutuskan atas orang murtad bila bergabung dengan negeri

perang bahwa dia dianggap mati -padahal masih hidup-, dan

mereka membagi apa yang menjadi hak Allah kepada pam ahli

warisnya. Ini kepuhrsan dengan kebathilan atas orang yang tidak

hadir.

Tidak ada bedanya antara hak orang-orang yang kami

sebutkan di dalam hak nafkah dan hak para pemberi utang, serta

hak orang-orang yang dirampas pada apa yang dirampas dari

mereka. Ini merupakan pembaglan yang tidak dikenal seomng
makhluk Allah S sebelum mereka.

Dalam hal itu mereka bemrgumen dengan berbagai hal -
dan ihr mematahkan mereka, bukan hujjah bagi mereka-. Ins5a

Allah akan kami sebutkan dan kami jelaskan, bahwa itu argumen

yang menentang pendapat mereka, dengan pertolongan dan

kekuatan Allah &.

Ulama yang men-generall<an unturk tidak memutuskan atas

orang yang tidak hadir, seperti Ibnu Syubrumah dan Sufuan

beserta orang-orang yang menyepakatinya, maka mereka

berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalw

Syarik, dari Simak bin Hart, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, dari Ali
bin Abu Thalib, dia berkata: Rasulullah # mengutusku ke Yaman

sebagai qadhi, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, engkau

mengufusku sedangkan aku masih muda, tidak memiliki
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pengetahuan tentang keputusan hukum." Beliau bersabda,

"Saungguhnya Allah & al<an menunjukkan hatimu dan

meneguhkan lisanmu. Bila telah duduk dua pihak yang

di hadapnmu, maka janganlah sekali-kali engkau

memutuskan hingga englau mendengar dari pihak lainnya

sebagaimana engkau mendengar dari pihak pertarna, karena

sesungguhnya hal itu akan lebih menj,elaskan keputusan bagimu."

Ali berkata, "Maka aku masih terus sebagai qadhi dan aku udak

lagi ragu dalam mengambil kepufusan."

Dan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu
Uyainah, dari Simak bin Harb, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, dari

Ali bin Abu Thalib, bahwa Nabi $ bersaMa kepadanya,

i

//o ar 6.,? J3\ *X x gt:">rlt'-t s tiY

.;1i '#
Apabila kdua pihak yang bercengkeb d; duduk, maka

janganlah engkau memufuskan unfuk yang pertama hingga engkau

mendengarl<an alasn pihak lainn5n."

Muhammad bin bin Al Hasan Ar-Razi mengabarkan kepada

kami, Abdurrahman bin Umar bin An-Nahhas mengabarkan

kepada kami, hnu Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Sahl bin

Ahmad bin Utsman Al Wasithi mengabarkan kepada kami, Al

Qasim bin Isa bin Ibrahim Ath-Tha'i mengabarkan kepada kami,

Al Mu'ammal bin Isma'il mengabarkan kepada kami, dari Sufyan

Ats-Tsauri, dari Ali bin Al Aqmar, dari Juahifah, dari Ali, bahwa

Nabi S bersabda kepadanya di dalam suatu hadits,
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'Apabila telah duduk di hadapanmu kdua pihak yang

betsengketa, janganlah engkau memufuskan unfuk yang perbma

hingga engkau mendengar dan jnng lainnSn, karena ifu lebih

menquhkan bagimu."

Demikian di dalam kitabku, yaitu dari Ar-Razi dari Abu
Juhaifah, dan yang benar dari Juhaifah.

Mereka menyebutkan dari orang yang setelah Rasulullah $
apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Kasyrwari, dari Al
Hu&afi' AMul malik A&-Dzimari mengabarkan kepada kami,

Muhammad Al Ghifari mengabarkan kepada kami, hnu Abi Dzi'b
Al Juhani menceritakan kepadaku, dari Amr bin Utsman bin

Affan, dia berkata: Seorang lelaki yang matanya tertusuk menemui

Umar bin Khaththab, lalu Umar berkata kepadanya, "Hadirkan

setemmu." Dia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah

engkau sedang marah hanya saja aku tidak melihat." Umar

berkata kepadanya, "Mungkin saja engkau juga telah menusuk

kedua mata setemmu itu." Lalu hadirlah seterunya yang kedua

matanya juga tertusuk, maka Umar berkata, "Bila aku

mendengarkan alasan pihak lainnya, maka jelaslah keputusannlra."

Mereka berkata, "Dan tidak diketahui adanya lrang
menyelisihi Umar dalam hal ini dari kalangan para sahabat."
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Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Al Hudzafi, dari

Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi, dari Amr bin Dinar. Dan dia

berkata: Umar bin Abdul Aiu berl<ata, "Luqman berkata, 'Bila

datang kepadamu seseorang yang kedua matanya jatuh di

tangannya, maka janganlah engkau memufuskan untuknya hingga

setenrsnya datang'."

Diriwayatkan dari jalur Mujalid, dari As5rSya'bi, dari

Syuraih, "Tidak boleh memufuskan atas orang yang tidak berada

di tempat."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid, dari Abdurrahman bin

Mahdi, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari AI Ja'd bin Dzakunn, bahwa

seorang lelaki bertanya kepada Syuraih mengenai sesuafu, maka

dia menjawab, "Aku tidak mengaitkan yang hadir dengan yang

tidak hadir."

Kami tidak mengetahui hal lain pada mereka selain ini, dan

semuanya tidak sebagai hujjah bug, mereka. Khabar dari
Rasulullah # itu SIUgur, karena Syuraih adalah seorang mudallis,

Simak bin Harb menukil talqin, dan Hanasy bin Al Mu'tamir gugur

lagi dikesampingkan.

Adapun jalur lainnya, maka Al Qasim bin Isa bin hrahim
Ath-Tha'i adalah majhul (tidak diketahui perihalnya), tidak

diketahui siapa dia.

Kemudian yang paling mengherankan, bahwa diriwayatkan

kepada kami dari jalur Al Bazzar: Abu Kamil mengabarkan kepada

kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Simak bin

Harb, dari Hanasy bin Al Mu'tamir, dia berkata, "Sesungguhnya

Ali bin Abu Thalib datang ke Yaman, lalu diadukan kepadanya

tentang kasus seekor singa yang jafuh ke dalam sebuah sumur, lalu
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orang-orcmg mengemmuninya, lantas jafuhlah seorang lelaki ke

dalamnya, lalu dia berpegangan kepada orang lain dan orang lain

itu berpegangan kepada orang ketiga, dan orang yang ketiga

berpegangan kepada orang keempat, lalu mereka semua jafuh.

[-alu difunfutlah diyat mereka dari orang yang pertama.

Dalam kasus ini Ali memutuskan dua seperenam diyat atas

orang-orang yang mendatangi sunur ifu. Untuk orang pertama

seperempat diyat, karena dia meninggal dan di atasnya ada tiga

orang. Untuk orang kedua sepertiga diyat, karena dia meninggal

dan di atasnya ada dua orang. Untuk orang ketiga setengah diyat,

karena dia meninggal dan di atasnya ada satu orang. Dan unfuk

orang keempat satu diyat. lalu hal itu diberitahukan kepada

Rasulullah $, maka beliau bersaMa,

" Ifu adalah kepufusanryn dianbn kalian."

Sedangkan mereka menyelisihi ini dan tidak berpendapat

dengan ini. Maka terkadang riwayat Simak bin Harb dari Hanasy

sebagai hujjah bila mereka mengira bahwa alasan mereka

dengannya membolehkan mereka, dan terkadang tidak menjadi

hujjah bila tidak memungkinkan mereka beralasan dengannln.

Saya tidak tahu agama apa yang menetap bersama ini.

Kemudian seandainyra khabar-khabar yang kami

kemukakan itu shahih, maka fidak ada kaitan bagi mereka

dengannya, karena di dalamnya tidak disebutkan, "Tidak boleh

memutuskan atas orang yang tidak hadir", tapi di dalamnya

disebutkan, "Tidak boleh memutuskan atas orang yang hadir

berdasarkan klaim seterunya tanpa mendengarkan argumennla."

tzc l/.o/ .. - tz z)
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Ini adalah pendapat yang kami fidak menyelisihi mereka di

dalamnya.

Tidak boleh memufuskan atas orang yang hadir maupun

yang tdak hadir berdasarkan perkataan setemnya, tapi

berdasarkan apa yang diperintahkan Allah S berupa bukti atau

saksi yang adil. Maka tampaklah besamya argumen mereka

dengan kebathilan, dan kami berlindung kepada Allah dari

kenistaan.

Termasuk yang mengherankan, bahwa mereka menyelisihi

atsar-atsar yang mereka gunakan ini dalam hal lainnya, Vafu
bahwa mereka memuhrskan atas orcng yang fidak hadir

berdasarkan pengakuan wakilnya, padahal ini tdak terdapat di

dalam khabar-khabar itu.

Alasan mereka dengan Umar, maka sesungguhnya riwayat

itu tidak shahih darinya, karena dari jalur Muhammad Al Ghifari

dari hnu Abi Dzi'b Al Juhani, sedangkan keduanya Udak diketahui

di kalangan makhluk Allah &. Kernudian dari Amr bin Utsman bin

Affan dan (Jmar, Amr tdak lahir kecuali pada malam

meninggalnya Umar.

Berapa banyak kepuhrsan Umar dan Ali yang mereka

selisihi dalam kondisi yang tidak boleh diselisihi.

Seandainyaini shahih dari Umar, maka di dalamnya hanya

disebutkan tidak boleh memutuskan atas orang yang tidak hadir

berdasarkan klaim setemn5ra. Ini benar, kami tidak

mengingkarinya.

Riwayat yang shahih dari Umar dan Utsman adalah

memuhrskan atas orang yang tidak hadir bila benar sebelumnya.

Dan tidak shahih dari seorang sahabat pun yang menyelisihi itu.
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Riwayat dari Umar bin AMul Az2, menyebutkan perkataan

dari llqman, lalu dimanakah Luqman pada saat Umar bin Abdul

Aziz hidup?

Kemudian di dalamnya hanya tentang memufuskan atas

omng yang fidak hadir berdasarkan klaim setemsnya, dan

demikian juga yang kami katakan.

Berapa banyak kisah dimana mereka menyelisihi kepufusan

Umar bin AMul Aiu dan yang lainnp.

Sedangkan riwayat Sytraih ndak shahih darinya. Karena

riwayat itu dari Mujalid, sedangkan Mujalid dha'if. Sementara jalur

lainnya, hanya menyebutkan bahwa tidak boleh mendikte seteru.

Seandain3n in shahih, maka tidak ada hujjah pada seseorang

selain Rasulullah db. ndak ada apa pun yang mereka bisa

berpedoman dengannya, maka gugurlah pendapat mereka karena

tanpa dalil.

Kemudian kami dapati Allah $ berfirman,

,*i;V-u;:;,\j,g
"Jadilah l<amu omng tnng benar-futar penegak kedilan,

merladi saksi karena Allah." (Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Allah & fidak mengkhususkan yang hadir dari yang fidak

hadir.

Allah & j,rgu berfirman,

"ir1"r6t$
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"Dan hendaklah lamu tqalckan kqaksian ifu l<arena

Attah;' (Qs. Ath-Thalaaq 165l: 2)

Allah & tiaak mengkhususkan yang hadir dari yang tidak

hadir.

Maka benarlah wajibn5n menghukumi atas orang yang Udak

hadir sebagaimana atas orang yang hadir.

Kami tidak mengetahui kesesatan yang lebih besar daripada

perbuatan seorang hakim yang ketika bersaksi di hadapan orang-

orang adil bahwa si fulan yang sedang tidak hadir telah membunuh

Zaid secara sengaja atau tidak sengaja, atau dia menculik wanita

merdeka ini atau menjadikannya sebagai budak, atau dia menalak

istrinya tiga kali, atau dia meriampas budak perempuan ini dari

orang ini atau merampas masjid atau kuburan, lalu dia tidak

memperdulikan semua ihr sehingga wanita merdeka ifu tetap di

dalam kepemilikannya, sementara kemaluan itu haram dan harta

ihr haram. Sungguh ini adalah kesesatan yang n5nta, kelaliman

yang meyakinkan, kefasikan yang jelas dan tolong menolong

dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.

Telah diriwayatkan se@ra shahih dari Rasululluh # tentang

menghukumi atas orang yang tidak hadir, sebagaimana beliau

menghukumi orang-orang Urani yang membunuh para

penggembala dan mencongkel mata mereka lalu melarikan diri.

lalu beliau (memerintahkan) untuk mengejar mereka dengan

banfuan ahli pelacak, sedangkan mereka fidak hadir, hingga

mereka ditangkap lalu dilaksanakan qishash terhadap mereka.

Dan juga memutuskan atas penduduk Khaibar, -kendatipun

mereka tidak hadir-, sebab para pembajak yaihr para wali Abdullah
bin Sahl rS menunjukkan bukti atau saksi atau lima puluh orang
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dari mereka bersumpah atas pembunuhnya dari penduduk

Khaibar, lalu dia menyerahkan diyat kepada mereka, atau lima

orang dari kaum Yahudi bersumpah bahwa mereka fidak

membunuhnya dan mereka terbebas dari perbuatan itu.

Khabar yang masyhur yang diriwayatkan kepada kami dari

beberapa jalur, di antaranya dari Ahmad bin Syu'aib: Ishaq bin

hrahim -yaitu hnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami, Abu

Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Ururah

mengabarkan kepada kami, dari ayahnSn, dari Aisyah Ummul

Mukminin, dia berkata: Hindun binti Utbah datang kepada

Rasulullah $, lalu berkata, "sesungguhnya suamiku, Abu Sufi7an

adalah orang yang kikir lagi pelit, dia tidak memberiku apa yang

mencukupiku dan anak-anakku. Bolehkah aku mengambil dari

hartanp tanpa sepengetahuannya?" Maka Rasulullah $ bersaMa,

"Ambillah harta tnng mencukupimu dan anak-anakmu dengan

cam tpng baik."

Ini adalah menghukumi (memuhrskan) atas orang lnng
tidak hadir.

Bila mereka berkata, "Beliau $ memutuskan itu atas Abu

Sufuan karena beliau mengetahui kebenaran apa yang disebutkan

Hindun kepadanya."

Maka kami katakan, sesungguhnya ini hal yang

mengherankan bagi kami dari kalian. Kalian menetapkan bukti

atau saksi sebagai hal yang lebih kuat daripada pengetahuan

hakim di semua perkara, di antaranya apa yang diketahui sebelum

memegang jabatan, dan di antaranya juga adalah hudud dalam

perkara zina, potong tangan dan khamer, karena kalian

memandang dalam semua itu untuk dihukumi (diputuskan)

berdasarkan bukt atau saksi, dan kalian tidak membolehkan

\
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dipuhrskan dengan pengetahuannya dalam hal itu, walaupun

hakim mengetahuinya setelah menjabat sebagai hakim. Maka

terkadang keputusan berdasarkan pengetahuan yang ada pada

kalian lebih kuat daripada bukti atau saksi. Betapa jauhnya ini di

dalam gelapnya kejahilan dan menghukumi dalam agama dengan

kebathilan.

Setiap yang melazimkan hakim untuk menghukumi di

dalamnya dengan pengetahuannlp, maka melazimkannya unhrk

menghukumi di dalamnya dengan bukt atau saksi. Setiap yang

melazimkannya unfuk menghukumi di dalamnya dengan bukti atau

saksi maka melazimkannya unh.rk menghukumi di dalamnya

dengan pengetahuannya, berdasarkan firman Allah &,

*t1|-a:*j,lj,g
"Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak kadilan."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Adapun para sahabat,&, maka diriwayatkan kepada kami

dari jalur Hammad bin Salamah, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu

Zur'ah bin Amr bin Jarir bin AMullah Al Bajali, bahwa seorang

lelaki turut bersama Abu Musa Al Asy'ari, dan dia memiliki suara

kencang yang bisa menjengkelkan musuh. [-alu mereka mendapat

har.ta rampasan perang, lalu Abu Musa Al Asy'ari memberikan

sebagian bagiannya, namun dia menolak mengambilnya kecuali

semuanya, maka Abu Musa memukulnya dua puluh kali cambukan

dan mencukur rambut kepalanya. l-antas orang ifu mengumpulkan

rambutrya lalu pergi menghadap Umar. Dia pun lantas masuk

kepadanya.
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Jarir bin Abdullah berkata, "Saat itu aku adalah orang larlg
paling dekat duduknya dengan [Jmar." [.alu dia mengeluarkan

, Ialu Umar memukulkannya ke dada Umar, dan
berkata, "Ketahuilah, demi Allah, seandainya tidak." Umar
berkata, "Seandainya tidak apa? Jujurlah, demi Allah, seandainya

bukan neraka?" Lelaki itu berkata, "Aku adalah orang yang

bersuara kencang dan menjengkelkan musuh." Kemudian dia
menufurkan kisahnya.

Lalu Umar mengirim surat kepada Abu Musa,
"Sesungguhnya Fulan datang kepadaku, lalu dia memberitahuku

demikian dan demikian. Bila engkau telah melakukan itu
terhadapnya, maka tegaskan kepadaku bila engkau melakukan ifu
terhadapnya di hadapan banyak orang, maka aku tegaskan

kepadamu saat engkau duduk untuknya di hadapan banyak orcmg

hingga dia menuntutmu. Bila engkau melakukan itu terhadapnya

dalam kesendirian, maka ketika engkau duduk unfuknya dalam

kesendirian hingga dia menunfutnu- [-alu orang-orang berkata,
"Maafkanlah dia." Lalu dia berkata, "Tidak, demi Allah, aku tdak
membiarkannya bagi seorang pun." lalu ketika Abu Musa duduk
untuk qishash, dia mengangkat kepalanya ke langit dan berkata,
"Ya Allah, aku telah memaafkannya."

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin
AMullah bin Abdunahim mengabarkan kepada kami, Ahmad bin
t$alid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al
Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar

mengabarkan kepada kami, Yahya Sa'id AI Qaththan
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id At-Taimi
mengabarkan kepada kami, Abayah bin Riba'ah bin Rafi' bin
Khadij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sampai informasi
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kepada Umar bin Khaththab, bahwa Sa'd bin Abu Waqqash

membuat sebuah pintu, dan dia berkata, "Terputuslah suara."

Maka Umar mengirim utusan kepadanya lalu membakamya, dan

dia mengufus Muhammad bin Masalamah Al Anshari, lalu dia

menuntun tangan Sa'd, mengeluarkannya dan mendudukkannya,

lalu berkata, "Duduklah di sini unhrk orang-orang." Sa'd pun

meminta maaf kepadanya dan bersumpah bahwa dia tidak

membicarakan ifu.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Aunullah mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbhagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far

mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami,

dari Abu Hushain, dia berkata: Alan medengar Asy-Sya'bi berkata:

Umar mengirim surat kepada Abu Musa, "Sesungguhnya telah

sampai kepadaku, bahwa sejumlah orang dari kabilahmu bersent

dengan seman-seruan jahiliah, 'Wahai keluarga Dhabbah'. Bila

suratku ini sampai kepadamu, arahkanlah hukuman kepada

mereka pada harta dan fubuh mereka hi.ggu mereka bercerai

berai, karena mereka tidak mengerti."

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-

Zvhi, dari Sa'id bin Al MusaSiyib, dia berkata, "lJmar bin

Khaththab dan Utsman bin Affan memutuskan tentang orang yang

hilang, bahwa istrinya menunggu selama empat tahun empat bulan

sepuluh hari, kemudian boleh menikah lagi." Semua ini adalah

kepuhrsan terhadap orang yang tidak ada di tempat.

Seandainya kita menelusuri itu dari para sahabat setelah

terdapatnya hal itu dari Nabi $, niscaya sangat banyak. Yang
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kami kemukakan dari Umar dan Utsman itu adalah shahih darr

tidak ada yang shahih dari seorang sahabat pun yang

menyelisihinya. Hanya Allah & yung kuasa memberi petunjuk.

L78l- Masalah: Setiap yang diputuskan atasnya dengan

buhi atau saksi yang adilberupa denda atau lainnya, kemudian dia

juga mendatangkan bukti atau saksi yang adil, maka dia telah

menunaikan hak itu atau terbebas dari hak itu, maka dikembalikan

kepadanya apa yang didendakan kepadanya dan digugurkan

darinya kepufusan yang pertama, karena itu adalah hak yang

tampak yang belum ada pada pengetahuan saksi yang bersaksi

lebih dulu. Hanya Allah & y*S kuasa memberi petunjuk.

L782- Masalah: Setiap orang yang mendal$ra orang lain

dan yang didal$ra mengingkari, maka pendalnua diharuskan

menunjukkan bukti atau saksi, lalu dia berkata, "Aku mempungrai

bukti atau saksi yang sedang tidak hadir," atau dia berkata, "Aku

tidak mengetahui adanya bukti atau saksi bagi diriku," atau dia

berkata, "Tidak ada bukti atau saksi bagiku."

Maka dikatakan kepadanya, "Bila engkau mau, maka

tinggalkanlah permintaan sumpahnya hingga engkau

menghadirkan buktimu atau saksimu, atau mungkin engkau akan

menemukan bukti atau saksi. Bila engkau mau maka engkau

memintanya bersumpah dan telah gugur hak pembuktianmu yang

sedang tidak hadir secara umurn, sehingga tidak diputuskan

unfukmu dengan ihr selamanya, dan gugurlah hukum pembuktian

yang engkau datangkan kepadanya setelah ini. Tidak ada hal lain

L--
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bagmu kecuali ini. Maka hal mana pun dari kedua ini yang engkau

pilih, maka akan diputuskan dengannya."

Dan tidak lagi diperdulikan untuknya pembuktian dalam

dals /aan ifu setelahnya, kecuali oleh banyak bukti atau saksi

(mubwatil yang memastikan benamya pengetahuan itu dan

keyakinannya, bahwa dia bersumpah palsu, maka dipuhrskan

atsasnya berupa hak, atau diakui setelah dia bersumpah sehingga

melazimkannya apa yang diakuinya. Orang-orang berbeda

pendapat mengenai ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Wakl: Sufuan Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari

hnu Sirin, dia berkata: S5mraih meminta sumpahnya seseorang

disertai pembuktiannya, dan menerima pembuktian setelah

sumpah. Dan dia berkata, "Pembuktian atau kesaksian 5nng adil

lebih hak daripada sumpah yang lalim."

Dan dengan menghukumi atas orang yang bersumpah bila

penunh.rt mendatangkan bukti setelah sumpahnya yang difunhrt.

Demikian yang dikatakan Sufuan Ats-Tsauri dan Al-laits bin Sa'd.

Demikian juga pendapat Abu Hanifah, AsySyafi'i, Ahmad dan

Ishaq.

Malik berkata, "Bila penunfut mengetahui bahwa dia

mempunyai bukti lalu dia memilih meminta sumpahnya yang

dituntut, maka gugurlah hukum pembuktiannya, dan udak

diputuskan dengannya bila dia mendatangkannya setelah

itu. Bila dia tidak mengetahui bahwa dia mempunyai bukt, lalu dia

memilih meminta sumpahnya yang dituntut lalu dia bersumpah,

kemudian dia menemukan bukti, maka dipufuskan untuknya

dengan itu."
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Diriwayatkan juga darinya, bahwa dia berkata: Bila

penuntut berkata, "Sesungguhnya alor mempunyai bukti atau saksi

yang jauh, tapi aku memintanya bersumpah unfukku sekarang.

Kemudian bila datang buktiku atau saksiku maka aku

membawakannya." Maka hal itu dipenuhi, dan yang difuntut

bersumpah untuknya, kemudian diputuskan untuknya dengan

pembuktian atau saksinya bila dia telah menghadirkannya.

Diriwayatkan juga serupa ini dari S!ruraih.

Sementara yang berpendapat dengan pendapat kami

adalah hnu Abi laila, Abu Ubaid, Abu Sulaiman dan semua

sahabat kami. Dan tidak ada pedoman untuk Abu Hanifah, Malik,

AsySyaf i, Ahmad dan Sy-uaih, karena mereka menyelisihinya

dalam permintaan sumpahnya orang yang mendatangkan buktinya

atau saksinya. Dan termasuk kebathilan bila pendapat Syraih
dianggap sebagai hujjah pada suatu masalah dan tidak sebagai

hujjah dalam masalah lainnya.

Pendapat Malik, maka kami fidak mengetahui seorcmg pun

mengatakannya sebelumnln dalam membedakan antara

pengetahun penunfut bahwa dia mempunyai bukfi atau saksi

dengan ketidak tahuannya tentang itu. Ini pendapat yrang Udak

disebut oleh Al Qur'an, As-Sunnah, pendapat terdahulu, maupun

qiyas.

Bila mereka berkata, "Bila dia tahu bahwa dia mempunSni

bukti atau saksi kemudian memintanya bersumpah maka telah

gugurlah buktinya atau saksinya."

Maka kami katakan, dia tidak melakukan dan tidak

mengabarkan bahwa dia menggugurkannya. Begitu juga bila dia

tidak mengetahui bahwa dia mempunyai bukti atau saksi, lalu
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setenrnya meminta sumpahnln, maka telah menggugurkan juga

buktinya atau saksinya, tidak ada perbedaan.

Pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Malik dan Ahmad

dalam kepuhrsan mereka dengan bukti atau saksi setelah

sumpahnya pihak yang mengingkari, maka perkataan mereka,

"Pembuktian atau kesaksian yang adil lebih baik daripada

sumpahnya orang lalim." Maka ini adalah perkataan yang benar

seandainya kita meyakini bahwa saksi atau bukfi itu adil di sisi

Allah ffi, dan bahwa sumpahnya orang yang bersumpah itu lalim

tanpa keraguan.

Namun bila tidak diyakini bahwa bukti atau saksi ihr benar

dan tidak pula bahwa sumpah ihr lalim, maka kesaksian tidak lebih

utama daripada sumpah. Karena kejujuran memungkinkan pada

keduanya dan kebohongan juga memungkinkan pada keduanya,

kecuali berdasarkan nash Al Qur'an atau As-Sunnah yang

memerintahkan kita untuk memberlakukan bukfi atau saksi,

walaupun orang yang mengingkari bersumpah maka Udak

dianggap. Namun tidak ada nash mengenai itu, maka gugurlah

pendapat ini secara meyakinkan. Bahkan kami dapati nash seperh

pendapat kami. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim

bin Al Hajjaj: Zuhair bin Harb dan Ishaq bin hrahim -yaitu hnu
Rahawaih- mengabarkan kepada kami, semuanya dari Abu Al
Walid Ath-Thayalisi, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari

Abdul Malik bin Umar, dari Al Qamah bin Wail bin Hujr, dia
berkata, "Aku berada di hadapan Rasulullah 6S, lalu datanglah

kepada beliau dua orang yang berselisih mengenai sebidang

tanah..."
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Lalu dia menyebutkan, bahwa Rasulullah $ bersaMa

kepada penunfun, "Buktimu man&" Dia berkata, "Aku tidak

mempunyai bukti." Beliau bersaMa, "Sumpahn5m." Dia berkata,

"Kalau begifu, dia akan membawanya." -yakni membawa

hartaku-. Lalu Rasulullah S bersabda, " Tidak ada hal lain bagimu

kecuali ifu-"

Jadi Rasulullah sb telah menyatakan bahwa tidak ada hal

lain bagi penuntut kecuali buktinya atau saksinya atau sumpahnya

orang yang difuntut. Maka benarlah secara meyakinkan, bahwa

tidak ada hal lain kecuali salah satu dari keduanya, bukan

keduanya. Dan batallah secara meyakinkan bila harus dengan

keduanya.

Bila dikatakan, sesungguhnya kalian menghukumi unfuk
penunfut setelah sumpahnya orang yang dituntut berdasarkan

kesaksian mutawatir dan dengan pengetahuan hakim dan

pengakuannya.

Maka kami katakan, benar, dan semua ini bukfi atau saksi,

tapi dengan keyakinan akan kebenaran, dan keyakinan akan

kebenaran wajib dilaksanakan. Sedangkan kesaksian orang-orang

adil tidak demikian, bahkan memungkinkan mereka berbohong,

atau lalai, seandainya tidak ada nash yang memerintahkan unfuk

menerima mereka dan dengan sumpah kami tidak menghukumi

dengan sesuatu dari ifu, beda halnya dengan keyakinan

pengetahuan. Hanya Allah Ta'alayang kuasa memberi petunjuk.

1783- Masalah: Bila penuntut tidak memiliki bukti atau

saksi, sementara orang yang difunfut menolak sumpah, maka dia

dipaksa unfuk mengajukan bukti atau saksi -suka maupun tidak

L-_
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suka- dengan adab. Dan tdak diputuskan atasnya karena

penolakannya dalam sesuafu apa pun, dan sumpah ifu tidak

dikembalikan kepada penunhrt.

Sumpah tidak dikembalikan kecuali dalam tiga hal saja,

yaitu:

Pertama, sumpah dalam kasus ditemukannya seorang

korban pembunuhan, sementara para walinya tidak mempunyai

bukti atau saksi, maka bersumpahlah lima puluh orang dari

mereka, dan mereka berhak atas qishash atau diyat Bila mereka

menolak bersumpah, maka bersumpahlah lima puluh orang dari

pihak terdakwa lalu mereka terbebas (dari dakwaan). Dan bila

mereka menolak maka mereka dipaksa bersumpah. Dalam

masalah ini para penuntut bersumpah dan bila mereka menolak

bersumpah maka dikembalikan kepada pihak tertuntut.

Kedua, wasiat di perjalanan, yang tidak disaksikan kecuali

oleh orang-orang kafir, dan bahwa dua orang saksi kafir

bersumpah bersama kesaksiannya. Bila keduanya menolak maka

tidak diputuskan dengan kesaksiannya. lalu bila setelah ihr ada

saksi dari orang Islam, maka bersumpahlah dua orang dari mereka

bersama kesaksian keduanya, lalu dipufuskan dengannya, dan

digugurkanlah apa yang dipersaksikan oleh dua orang pertama-

Bila keduanya menolak maka batallah kesaksiannya, dan

berlakulah hukum yang pertama sebagaimana yang dipufuskan

dengannya. Dalam masalah ini para saksi bersumpah, bukan

penunfut maupun yang dituntut-

Ketiga, orang yang diberi kesaksian unhrknya oleh safu

saksi yang adil, atau dua wanita yang adil, lalu dia bersumpah dan

diputuskan untuknya. Bila dia menolak bersumpah, maka pihak

terdakwah bersumpah atasnya dan dia pun terbebas (dari

@l - Al Muhalla



dal$r:dan). Bila dia menolak, maka dipaksa bersumpah. Dalam

masalah ini penuntut bersumpah, dan bila dia menolak maka

dikembalikan kepada pihak yang dituntut.

Dalam setnua yang kami kemukakan ini ada perbedaan

pendapat. Segolongan ulama mengatakan, "Bila terdalspa

menolak bersumpah, maka dipufuskan atasnya berdasarkan

dal$raan penunfut tanpa sumpah."

Yang lainnya mengatakan, "Tidak dipuhrskan atasnln

kecuali hingga dia bersumpah atas kebenaran dalnvaanryn, lalu

saat ifulah dipufuskan unhrkn5n." Maka mereka adalah orcmg-

orang yang btrpendapat dipufuskan atas pihak terfunfut karena

keengganannya bersumpah tanpa pengembalian sumpah kepada

pihak lainnya.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu

Ubaidah: Yazid -yaitu hnu Harun- mengabarkan kepada karni,

dari Yahln bin Sa'id Al Anshari, dari Salim bin Abdullah bin Umar

bin tGaththab, bahwa ayahnya, AMullah, menjual seorlng

budaknya dengan harga 800 dirham dengan pem5rataan bebas aib.

Kemudian pembeli budak ifu mernperkarakan hnu Umar terkait

penjualan ini kepada Utsman, maka Utsman berkata kepada hnu
Umar, "Bersumpahlah dengan narna Allah bahwa engkau telah

menjualnya dan tidak ada penyakit padanya yang engkau ketahui."

Namun hnu Umar menolak bersumpah, maka Utsman pun

mengembalikan budak itu kepadanya.

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Hafsh bin Ghiyats

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dari hnu Abi

Mulaikah, dari hnu Abbas, bahwa dia memerintahkan hnu Abi

Mulaikah agar meminta seorang wanita bersumpah, nalnun wanita
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ifu menolak, maka dia mengharuskan ifu padanSa. Atsar ini

dirir,rnptkan juga dari Abu Musa Al Asy'ari.

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah, dari Syarik, dari

Mughirah, dari Al Harits, dia berkata, "Seorang lelaki menolak

bersumpah di hadapan S5ruraih, maka dia memutuskan atasnya,

lalu lelaki itu berkata, 'Bagaimana kalau aku bersumpah?' Syuraih

berkata,'Kepufusanku telah berlaku'."

Ini yang dfadikan pedoman oleh Ahmad bin Hanbal dan

Ishaq di salah satu dari dua pendapatrya.

Abu Hanifah berkata, "Dipufuskan atas oftmg lrang
menolak bersumpah dalam segala perkara, berupa hartia,

kemaluan dan qishash Snng selain nlnwa. Kecuali qishash nyawa

maka tidak dipuhrskan karena penolakan bersumpahnya pihak

yang dituntut, dan sumpah ihr tdak dikembalikan kepada

penunhrt, tapi tertunfut dipenjara hingga dia bersumpah atau

mengakui."

Zufar berkata, "Aku memufuskan dengan penolakan

sumpah dalam semua perkara, dalam qishash nyawa dan yang

selain nyawa." Ini juga pendapat Abu Yusuf dan Muhammad di

salah safu dari dua pendapat mereka.

Keduanya juga pemah mengatakan, "Diputuskan dengan

penolakan sumpah dalam segala perkara selain qishash n5awa dan

yang selain nyawa, maka hal itu mengharuskan tebusan dan diyat

karena menolak bersumpah dalam hal itu sehingga ndak di-qishash

darinya-"

Dan mereka semua mengatakan, "Barangslapa mendalst a

orang lain bahwa dia telah mencuri sesuatu yang mengharuskan

potong tangan namun dia tidak mempunyai bukti atau saksi, maka
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yang ditunfut bersumpah, lalu dia terbebas (dari tuntutan), tapi bila

dia menolak bersumpah maka didenda harta dan tidak dipotong

tangan."

Mereka sernua juga mengatakan, "Tidak diputuskan

atasnya karena menolak bersumpah hingga mereka menyuruhnya

bersumpah hingga tiga kali, lalu bila dia tetap menolak maka

dipufuskan atasnya."

Al Hasan bin Hay berkata, "Bila ditemukan seorang kortan
pembunuhan di lokasi suafu kaum, lalu para walinya

mendakwakan pembunuhan atas mereka, namun tdak
mempunyai bukfi atau saksi, maka lima puluh dari mereka

bersumpah dengan menyebut narna Allah bahwa kami tdak
membunuhnya, kemudian mereka didenda ditnt Tapi bila mereka

menolak bersumpah maka mereka dibunuh sebagai qishash."

Malik berkata, "Barangsiapa mendalsuakan hak dari suafu

harta atas seorang yang mengingkari, dan dia mendatangkan

seorang sal$i, maka dia bersumpah bersama saksinya. Bila dia

menolak bersumpah maka dikatakan kepada terhmtut,

'Bersumpahlah dan kamu bebas.' Bila dia menolak bersumpah

maka diputuskan atasnSn berdasarkan kesaksian seorang saksi

penunfut atasnya."

Dia berkata, "Barangsiapa mengatakan, 'Aku menuduh si

fulan bahwa dia telah mengambil hartaku,' Ialu dia menyebutkan

jumlahnya, kemudian dia berkata, 'Namun aku tidak pasti akan ihr

fumlah ifu).' Maka dikatakan kepada terhrntut, 'Bersumpahlah dan

engkau bebas.' lalu bila dia menolak maka diputuskan atasnya

berdasarkan apa yang disebutkan oleh pendakwa tanpa

mengembalikan sumpah. "

L-_
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Dia juga berkata, "Orang yang meninggal dengan

meninggalkan para ahli warisnya yang masih kecil, lalu pelaksana

wasiat menghadirkan seorang saksi adil yang menyatakan bahwa

orang yang mereka warisi ifu mempunyai hak utang pada

seseorang, maka dikatakan kepada terdakwa, 'Bersumpahlah

hingga balighnya anak-anak yang masih kecil itu, lalu mereka

bersumpah bersama saksi mereka, dan diputuskan untuk mereka.'

Bila dia bersumpah maka dibiarkan hingga anak-anak itu baligh

dan bersumpah lalu diputuskan unhrk mereka, tapi bila dia

menolak maka dia dibebani apa yang dipersaksikan oleh saksi itu."

Dia berkata mengenai orang yang didakrua istinya telah

menjatuhkan talak atau didals ra budak perempuannya atau budak

laki-lakinya bahwa dia telah memerdekakan, dan unfuk itu dia

menghadirkan seorang saksi adil, maka dikatakan kepadanya

(terdal$/a), "Bersumpahlah bahwa engkau tidak menjafuhkan talak

dan tidak memerdekakan, maka engkau terbebas." Bila dia

menolak maka diputuskan atasnya talak dan memerdekakan

budak.

Pemah juga dia mengatakan, "Dia dipenjara hingga

perkaranya berlangsung lama dan dibatasi setahun, kemudian

menjafuhkan talak." Pemah juga dia mengatakan, "Dia dipenjara

hingga dia bersumpah."

Tentang pendapat Malik, tampak jelas salahnya, karena

kontradiktif. Terkadang dia memutuskan dengan penolakan

sumpah sebagaimana yang kami kemukakan, dan pada dals raan-

dals raan lainnya tidak memutuskan dengan ifu. Perbedaan-

perbedaan ini, kami tidak mengetahui seorang pun dari kaum

muslimin yang membedakan demikian sebelumnya, dan tidak ada

dalilnya dalam membedakan itu, baik dari Al Qur'an, As-Sunnah,
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riwayat yang rusak dan tidak pula dari perkataan seseorang

sebelumnya yang berpendapat demikian, dan tidak pula qiyas.

Bahkan semua lfu bathil karena membedakannya. Maka gugurlah

pendapat ini secara meyakinkan.

Pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Al

Hasan, jelas juga kontradisinya, dan kami tidak mengetahui

seorang pun yang mendahului mereka dalam membedakan

dengan perbedaan-perbedaan yang rusak itu, dan tidak pula dalam

pengulangan permintaan sumpah hingga tiga kali. Dan juga tidak

dibenarkan oleh Al Qur'an, As-Sunnah, riwayat yang rusak sekali

pun, tidak pula pendapat seseorang sebelum mereka, dan tidak

pula qiyas, bahkan semua itu menyelisihi perbedaan-perbedaan

mereka.

Memutuskan berdasarkan penolakan sumpah tidak terlepas

dari kemungkinan benar yang pasti atau bathil. Bila itu bathil,

maka menghukumi (memutuskan) dengan kebathilan adalah tidak

halal, dan bila itu benar maka menghukumi dengan ini dalam

setiap perkara adalah wajib, sebagaimana yang dikatakan Zufar, Al
Hasan bin Hay, Abu Yusuf dan Muhammad -di salah satu dari dua

pendapat keduanya-.

Karena tidak ada dalil Al Qur'an maupun As-Sunnah yang

membedakan antara ifu, maka pendapat ini juga gugur secara

umum. Bukankah Allah menjadikan kehatian-hatian dalam perkara

darah lebih utama daripada kehati-hatian perkara kemaluan, harta

dan kulit, bahkan keharaman dalam semua itu adalah sama, bahwa

itu adalah haram.

Rasulullah $ bersabda,
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"Saungguhn5n darah, harta, kehormakn dan kulit kalian

adalah hamrn abs kalian seperti hanmn5n hari l<alian ini pada

bulan kalian ini di negeri kalian ini. Kebhuilah, sudahlah aku

ampaikan? Ya Allah, saksikanlah."

Bahkan kami dapati darah dibolehkan dengan dua saksi,

sementara cambukan serafus kali atau lima puluh kali dalam

perkara zina tidak dibolehkan kecuali dengan empat saksi yang

adil. Maka benarlah bahwa kepasrahan itu hanya kepada nash-

nash aja.

Dan tentang menghuhrmi dengan penolakan sumpah tidak

ada yang tersisa kecuali pendapat Zufar yang disepakati oleh Abu

Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan, kedua sahabatrya. [-alu kami

dapati dari hujjah ulama yang berpendapat dengan ini, bahwa dia

menyebutkan ayat li'an, dan dia berkata, "Sesungguhnya tidak ada

pertedaan antara suami yang menolak bersumpah atau isti yang

menolak bersumpah. Karena atas orang yang menolak bersumpah

ada hukum yang berlaku padan5n karena menolak sumpah

tersebut, baik berupa penjara atau had." Inilah kepufusan

berdasarkan penolakan bersumpah.

Maka kami katakan, tidak ada hujjah bagi mereka dalam hal

ini karena dua hal:
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Pertama, bahwa suami adalah penuduh, lalu datang nasrl

yang menghapuskan riadpenuduh dengan sumpah empat kali dan

laknat yang kelimanya, maka itu harus diberlakukan. Bila dia tidak

bersumpah, maka had tetap berlaku padanya berdasarkan nash.

Adapun si istri, maka Allah & telah mewajibkan hukuman atasnya

kecuali dia bersumpah. Bila dia bersumpah maka dibebaskan

darinya hukuman ifu dengan keempat sumpahnya, dan kemurkaan

Allah atasnya dalam sumpah kelimanya berdasarkan nash. Tapi
bila dia menolak bersumpah, maka hukuman diwajibkan atasnya.

Namun tidak demikian dalam dakwaan-dakwaan lainnya, tanpa

ada perbedaan pendapat dari kami dan kalian.

Kdua, bahwa yang kalian peroleh dari ayat ini, bahwa

hukum atau kepuhrsan tidak diwajibkan karena penolakan

bersumpah, dan ifu menurut kalian adalah penjara, sedangkan

kami mengatakan, bahwa menolak bersumpah dalam semua

perkara yang diwajibkan atasnya, maka meurajibkan juga atasnya

hukum 5nng berupa sangsi yang diperintahkan oleh Rasulullah #i
atas setiap orang yang melakukan kemungkaran yang kita mampu

merubahnya dengan tangan, yaihr dengan mencegahnya dari apa
yang Allah & wajibkan atasnya (untuk menjauhinya) namun dia

telah melakukan kemungkaran itu, maka wajiblah merubahnya

dengan tangan.

Jadi batallah argumen mereka dengan ayat di selain

tempatnya.

Dia juga berkata, "Sesungguhnya umat telah sepakat,

bahwa penolakan bersumpah oleh terdakwa berdampak hukum
yang melvajibkan hak bagi pendakua. Kemudian mereka bersilang

pendapat. Segolongan mereka berkata, 'Ifu adalah pengembalian

sumpah.' Segolongan lainnya berkata, 'ltu adalah penjara dan
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sangsi., segolongan lainnya berkata, 'Ifu adalah pemberlakukan

hukum atas yang menolak bersumpah-' Maka batallah

pengembalian sumpah dan tidak ada gunanya bagi pendalnua

dalam dipenjaranya dan dihulnrmnya terdakrua yang menolak

bersumpah. Tidak ada yang tqsisa kecuali memberlakukan hukum

atas terdalsrra karena penolakannya bersumpah."

Maka kami katakan, pendapat ini sangat nrsak, karena

kalian menambahkan di dalamnya apa yang bukan darinya, dan

tidak seorang pun memiliki hak atas orang lain kecuali Allah &
marajibkann5n di dalam Al Qur'an atau melalui lisan Rasul-

NVa #. ndak ada hak bagi pendakrua atas terdakwa baik secara

lahir maupun se@ra hukum, kecuali denda bila dia mengakui atau

ditetapkan atasnya dengan bukfi atau saksi, atau kqpkinan hakim,

atau sumpah bila dia mengingkari.

K€trka dia tidak mengakui, tdak pula ada bukfi atau saksi

atasnla, dan hakim tidak mq,rakini kebenaran pendakrra, maka

Sugurlah denda, Udak ada yrang tersisa atasnya kecrrali sumpah

yang diwajibkan Allah &, maka ihr adalah haknf terhadap

terdakwa, maka dia harus mengambilnya, bukan dengan selainnya

yang tidak diwajibkan atasnya, baik si penunhrt memiliki faidah

dalam hal ifu ataupun fidak, karena mementingkan taidahnya

adalah dal$raan dusta tanpa meniaga faidah yang dituntut-

Dia iuga berkata, "sesungguhnya memufuskan

persengketaan adalah hak pendakwa atas terdawa, maka bila

terdawa bersumpah maka terputuslah persengketaan, dan bila

menolak bersumpah maka diberlakukan pemutusan perseng-

ketaan, dan ifu tidak terpufus dengan pemenjaraannya dan tidak

pula dengan penghukumannya, maka tidak tersisa kecrrali

pemufusannya dengan penetapan kepuhrsan atasnya berdasarkan
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apa lrang didak\ rakan penunfut, sedangkan pemenjaraannln

adalah memufuskannya dari bertindak, dan itu tidak boleh karena

persengketaan menjadi fakum. Maka tidak ada yang tersisa kecuali

karena menolak bersumpah. "

Maka kami katakan, ini semua bathil dan menyelisih

perkataan kalian. Adapun yang menyelisihi perkataan kalian

adalah bila dia bersumpah maka terputuslah persengketaan,

sedangkan kalian mengatakan, bahwa ia tidak terpufus karena itu,

bahkan manakala penunfut mendatangkan bukti atau saksi, maka

kernbalilah persengketaan. Dan semua perkataan kalian bathiL

Tidak ada Snng memufuskan persengketaan kecrrali dengan

salah safu dari dua hal, tidak ada Snng ketigilg?, pitu dengan

pengakuan bila pendakr,rran5ra benar atau dengan sumpah, bila

pendakuanln dusta.

Dan hakim hendaknyra memufuskan persengketaan dengan

mernberikan berdasarkan apa yang ditenfukan oleh

bukt atau saksi atau sumpah terdakrrya bila pendakrua tidak

merniliki bukti atau saksi. Jadi, pasti salah safunya. Atau dengan

denda, narnun tidak diuajibkan oleh Al Qur'an maupun As-

Snnnah, maka im bathilse@ria mg/akinkan.

Kemudian yang sangat mengherankan adalah setelah

kalian atasnya berdasarkan penolakannya bersumpah,

kalian rnemenjarakannya hingga dia menunaikan, maka kalian

kembali kepada penjara yang kalian ingkari. Ini pencemaran,

kepandimn lagi tidak dianggap.

Dia juga berkata, "Ifu pendapat yang diriwayatkan dari

Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abu Musa." Maka

sesungguhnya tdak ada hujjah pada seseorang selain

\-
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Rasulullah,S. Bagaimana bisa, padahal telah diriwaya&an yang

menyelisihi ini dari Umar, AIi, Al Miqdad bin Al Aswad, Ubai bin
Ka'b dan Zaid bin Tsabit S. t-alu apa yang menjadikan pendapat

sebagian mereka lebih utama daripada sebagian lainnya dari

mereka?

Bagaimana bisa, sedangkan mereka menyelisihi Utsman

dalam perkara ini juga, karena dia tidak membolehkah penjualan

dengan menyatakan bebas aib kecuali aib yang tidak diketahui oleh

penjual. Sedangkan ini menyelisihi pendapat kalian.

Hal yang mengherankan, bahwa kepufusan Utsman

sebagiannya sebagai hujjah dan sebagiannya yang lain tidak

sebagai hujjah. Ini karena Malik bin Anas meriwayatkan khabar ini

dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Salim Abdullah, lalu di

dalamnya dia berkata: Dari ayahnya. lalu dia menolak bersumpah

dan meminta pengembalian budak ifu.

Maka ini' menunjukkan bahwa dia memilih meminta

kembali budak itu, sehingga Utsman mengembalikannya

kepadanya dengan keridhannya. Dengan ini batallah untuk

dinyatakan shahih dari Utsman adanya keputusan karena menolak

bersumpah. Adapun riwayat dari Abu Musa, maka itu lebih gugur

daripada diketahui pengeluarannya. Sedangkan hnu Umar, maka

di dalam khabar itu tidak disebutkan bahwa dia memandang

bolehnya penghukuman atau keputusan berdasarkan penolakan

bersumpah, tapi di dalamnya bahwa itu hukum Utsman.

Sedangkan kalian menyelisihi Utsman dalam keputusannya sendiri.

Sementara riwayat dari hnu Abbas, tidak ada kaitan bagi

pendapat kalian, karena di dalamnya tidak dinyatakan bahwa hnu
Abbas mengharuskan denda karena penolakan bersumpah, tapi di

dalamnya, Ibnu Abbas memerintahkan untuk menlnrmpah

I os, I - At Muhana



terdakr,va namun dia menolak, maka dia memberlakukan ifu, dan

ini mengisyaratkan kepada sumpah, karena denda tidak disebutkan

di dalam khabar ini. Jadi, perkataan hnu Abbas sesuai dengan

pendapat kami, bukan dengan pendapat kalian.

Bila dikatakan, sesungguhnya Abu Nu'aim meriwayatkan

khabar ini dari Isma'il bin Abdul Malik Al Asadi, dari hnu Abi

Mulaikah, lalu di dalamnya dia menyebutkan, "Bila tdak
bersumpah, maka pertanggungkanlah ia."

Maka dikatakan kepadanya, Isma'il bin AMul Malik Al
Asadi majhul (tidak diketahui perihalnya) -tdak seorang pun

mengetahui siapa dia-. Sementara Isma'il bin Abdurrahman Al
Asadi, matuk (riwartrya ditinggalkan) dan dikesampingkan.

Maka batallah bahwa ini dari para sahabat.

Jadi, batallah pendapat bolehn5n keputusan denda atas

orang yang menolak bersumpah, karena tanpa dalil. Hanln
Allah & 5n ,S kuasa memberi petunjuk.

Ulama yang mengatakan dikembalikannya sumpah kepada

penunfut, maka sebagaimana diriwa5ntkan kepada kami dari jalur

Abu Ubaid, dari Affan bin Muslim, dari Maslamah bin Alqamah,

dari Daud bin Abu Hind, dari AqlS5n'bi, dia berkata: Al Miqdad

bin Al Aswad meminjam tuiuh ribu dirham kepada Utsman bin

Affan. Ketika Utsman menagihnya, dia membayamya empat ribu,

maka Utsman berkata, "Sesungguhnya utangmu fujuh ribu." Al

Miqdad berkata, "Hanya empat ribu." lalu keduanya mengadu

kepada Umar. Al Miqdad berkata, 'Wahai Amirul Mukminin,

hendaklah dia bersumpah bahwa utang itu sebagaimana yang dia

katakan, dan dia berhak mengambilnya." Umar berkata

kepadanya, "Diamlah. Bersumpahlah engkau sebagaimana yang

engkau katakan dan ambillah itu."

t-
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Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Jahm: Isma'il bin

Ishaq mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Abu Uwais

mengabarkan kepada kami, Husain bin Abdullah bin Dhumairah

bin Abu Dhumairah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari

kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Sumpah disertai

seorang saksi. Bila tidak ada bukti atau saksi maka sumpah atas

terdal$/a, bila dia telah mencampumya. Bila dia menolak maka

pendakr,va bersumpah. "

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Yazid bin Hamn

mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari

Muhammad bin Sirin, dari Syuraih, bahwa bila dia memufuskan

dengan sumpah, maka dia mengembalikannya kepada penuntut,

lalu bila dia tidak bersumpah maka tidak memberinya apa pun dan

tidak meminta sumpah pihak lainnya.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Abd bin Al Awwam

mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hakam bin

Utaibah, dari Aun bin Abdullah bin Utbah, bahwa ayahnya bila

memutuskan dengan sumpah, dia mengembalikannya kepada

pendakua, Ialu bila dia menolak bersumpah maka tidak

menetapkan apa pun unfuknya. Dan dia berkata, "Aku tidak

memberimu selama engkau tidak bersumpah atasnya."

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi Syaibah, dari Jarir, dari AI

Mughirah, bahwa Asy-Sya'bi tidak memutuskan bagi penuntut bila

orang yang ditunfut menolak bersumpah kecuali hingga penuntut

bersumpah.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim

mengabarkan kepada kami, Asy-Syaibani -yaihr Abu Ishaq-

memberitakan kepada kami, dari AsySya'bi, dia berkata, "S1ruraih
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mengembalikan sumpah kepada pendalnva bila terdalu/a meminta

itu." Asy-Sya'bi luga memandang demikian.

Husyaim berkata, "Ubaidah mengabarkan kepada kami,

dari hrahim An-Nakha'i, bahwa dia tidak mengembalikan

sumpah." Ini diriwayatkan juga dari Ibnu Sirin, Sawwar bin

AMullah Al Anbari Al Qadhi dan Ubaidullah bin Al Hasan Al
Anbari Al Qadhi. Ini juga menrpakan pendapat Abu LJbaid dan

salah satu dari dua pendapat Ishaq.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Laila dua pendapat:

Pertama, pengembalian sumpah secara global secara

mutlak.

Kdua, bahwa bila sebagai t€rfuduh maka sumpah

dikembalikan kepadanp, dan bila tidak sebagai tertuduh maka

tidak dikembalikan kepadanya.

Yang tampak dari pendapatTya adalah selalu melazimkan

sumpah kepada tertuntut atau terdakwa, karena tidak pemah

diriwayatkan darinya kepuhrsan karena menolak bersumpah.

Malik berkata, "Sumpah dikembalikan dalam kasus hMa."
Dan dia tidak memandang pengembaliannya dalam kasus nikah,

udak pula dalam kasus talak dan kasus pemerdekaan budak.

Asy-Syafi'i dan Abu Tsaur beserta semua sahabatnya

mengatakan, bahwa sumpah dikembalikan dalam segala perkara

dan dalam perkara qishash nyawa dan selain nyawa, dalam

perkara nikah, talak dan memerdekakan budak. Barangsiapa

didalnr,ra istrinya telah menalaknya atau didakr,va budak laki-lakinSra

atau budak perempuannya bahwa dia telah memerdekakannya,

dan barangsiapa yang didak\ /a isterinya bahwa dia telah

menikahinya atau mendal$rakan itu kepadanya sedangkan

L-_
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keduanya tidak mempunyai saksi dan tidak pula bukt, maka

diharuskan sumpah atasnya bahwa dia tidak menalak dan tidak

memerdekakan. Dan diharuskan sumpah atasnya bahwa dia tidak

menikahinya, atau diharuskan juga sumpah atas si isti. lalu mana

pun dari keduanya yang menolak bersumpah maka pendakrua

bersumpah, dan benarlah pemerdekaan, nikah dan talak ifu.

Begitu juga dalam qishash-

Abu Muhammad berkata: Pendapat Malik sangat jelas

salahnya karena kontradiktif. Bila pengembalian sumpah ifu benar

pada suahr perkara, maka benar juga dalam perkara lainnya yang

di dalamnya diwajibkan sumpah atas pihak yang mengingkari. Bila

itu bathil pada suatu perkara, maka bathil juga pada perkara

lainnya, kecuali ada dalil Al Qur'an atau As-Sunnah yang

ma,rajibkan pada suafu perkara tanpa perkara lainnSp, maka hal

ihr diberlakukan. Namun tidak ada jalan unhrk adanya dalil Al

Qtr'an maupun As-Sunnah mengenai itu. Maka batallah

pendapat Malik, karena tidak dikuluhkan oleh Al Qtr'an maupun

As-Sunnah, dan tidak pula oleh riwaSat yang lemah sekali pun,

tidak pula riwayat sahabat sebelumnya dan tidak pula qiSns.

Bila dia berkata, "Sebenam5a ifu diriwayatkan dari para

sahabat hanya berkenaan dengan harta."

Maka kami katakan, bathiL Karena itu diriwa5atkan dari Ali

secara global, dan diriwayatkan dari Umar dan Al Miqdad

mengenai dirham terkait utang. Lalu dari mana kalian

mengqiyaskan semua harta atas itu serta semua dakr,vaan yang

dipaksakan dan sebagainya? Mengapa tidak kalian qiyaskan

kepadanya setiap dakr,r,raan? Maka jelaslah rusaknya pendapat ini.

Pendapat Ibnu Abi l.aila yang mengembalikan sumpah

kepada tertuduh adalah bathil, karena ihr adalah pengembalian
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yang tidak ada dalilnya dari Al Qur'an maupun As-Sunnah.

Allah & mat menjadikan keputusan dengan bukti atau saksi atau

sumpah atas orang kafir dan orang yang berdusta atas narna

Allah & dan atas nama Rasul-Nya $ dari kalangan kaum Yahudi,

Nashrani dan Majusi, serta tidak pula atas orang yang dikenal suka

berdusta dan melakukan kefasikan, kecuali Allah & jaa*an dari itu

atas Abu Bakar Ash-Shiddiq, IJmar, Utsman, Ali, para ummul

mukminin, Abu Dzar Al Ghifari, I(huzaimah bin Tsabit serta semua

kaum Muhajirin dan Anshar yang Allah & telah berfirman

mengenai mereka,

<r;'+Ai#.Li.J
" Merela ifukh omngoftng tnng benar." (Qs. Al Hujuraat

[49]: ].5)

Maka ini membatalkan setiap pandangan dan setiap qiyas

serta setiap asumsi dalam agarna 5nng tidak ada dalil nashtya
walaupun mereka adil dari diri mereka.

Adapun pendapat AqrSyafi'i, maka mereka bersumpah

dengan ayat wasiat di perjalanan dari firman Allah &,

i fr3( ,1,;{\b.( #rt-ili ):,'q.q',t1*"

J $y $ ii'r'$'K3'{; {$ $'rg tr;(3 .*,,s;-r,

byfr etj-6LL-G#.r4!t i9i;g @ '$)i
i'l e(-4 A;*i'# t-$i O.t41ti1
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"Kamu tahan kdua saki ifu saudah shalat (untuk

bersunpah), lalu merel<a keduanya dengan nama Allah
jika l<amu ragu-ragu, '(Demi Allah) kami tidak akan menukar

sumpah ini dengan harga tnng sdikit (untuk kepentingan

saeorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami

menyembunyikan Allah; kami l<alau

demikian tenfulah ternasuk orang'orang t/ang betdoa.' Jika

diketahui bahwa kdua (sal<si iht) memperbuat dosa, mal<a dua

oftng Wng lain di antan ahli waris tnng berhak yang lebih de*at

kepada oring yang meninggal (memajukan funfubn) unfuk

menggantikannya, lalu keduaryn dengan nama Allah,

'Sesungguhn5n kami lebih latnk diteima daripada

percaksian kedua saki itu, dan kami tidak melanggar babs,

saungguhn5m l<ami l<alau demikian tenfulah termasuk oftng-orang

yang menganiaya dirt sendiri.' Itu lebih dekat untuk (menjadikan

pam saks) mengemulmkan percaksiann5n menuntt aW yang

dan Qebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa

takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah

mereka bersumpah. Dan berbkunlah kepada Allah dan

dengarkanlah (perintah-Nya)." (Qs. Al Maa' idah [5], 106-108)

Mereka menyebutkan khabar qasamah (sumpah), yang

mana Rasulullah $ bersabda kepada Bani Haritsah dalam

dalslraan mereka terhadap kaum Yahudi Khaibar mengenai darah

I oss I - At Muhalla



Abdullah bin Sahl, "Lima purtrh orang dai kalian bersumpah abs

seseoftrng dai mereka, lalu diserahkan tali pengikahzya

(hukumannya)." Mereka berkata, "Perkara yang kami tdak

saksikan, maka bagimana mungkin kami bersumpah?" Beliau

bersabda, " Maka kaum Yahudi terbebas dari kalian dengan

sumpah-sunpah lima puluh orang dai mereka."

Mereka juga menyebutkan wajibnya sumpah atas terdakwa,

bahwa Rasulullah $ menghukumi dengan sumpah disertai satu

saksi, lalu mengembalikan sumpah kepada penunfut karena

saksinya, sehingga saksi itu menjadi sebab dikembalikannya

sumpah. Maka penolakan bersumpah dari pihak terhrntut juga

merupakan sebab dikembalikanya sumpah, dan tidak diputuskan

unh.rknya dengan kesalsian sahr orang hingga digabungkan

kepadanya sumpahnya sehingga berperan sebagai saksi lainnya.

Begihr juga tidak boleh diputuskan untuknya dengan

penolakan bersumpah hingga sumpahnya digabungkan dengan ifu

sehingga penolakannya bersumpahnya terhrnhrt berperan sebagai

sahr saksi, sementara sumpahnya penunfut berperan sebagai saksi

lainnp.

Abu Muhammad berkata: Ayat tentang wasiat di

perjalanan, maka itu adalah hujjah untuk membantah mereka,

bukan yang mendukung mereka. Argumen mereka dengannSn

adalah sangat memalukan bagi mereka karena tiga hal:

Pertama, mereka tidak berpedoman dengannya mengenai

apa yang disebutkan di dalamnya, maka bagaimana bisa mereka

membolehkan berhujjah dengan suatu ayat yang mereka sendiri

menyelisihinya?

l-
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Kedua, di dalamnya fidak disebutkan kalimat tentang

terdalu/a diminta bersumpah, dan tidak pula pengembalian

sumpah kepada pendalnua, tidak berupa nash dan tidak pula

indikasi, tapi di dalamnya tentang para saksi diminta unfuk
bersumpah lebih dulu, dan safu saksi atau dua saksi diminta
bersumpah, berbeda dengan kesaksian yang pertama. Maka

bagaimana mudahnya mereka membatalkan nash ayat, dan

menghukumi darinya dengan apa yang tidak ada di dalamnya,

tidak berupa indikasi dan tidak pula nash. Sungguh ini adalah

benar-benar musibah.

Seandainya orang yang memandang unhrk meminta

sumpahnya orang yang dipersaksikan untuknya disertai buktinya

berhujjah dengan ayat ini niscaya itu lebih mengena dalam

beralasan daripada apa yang diriwayatkan dari Syuraih, Al Auza'i
dan yang lainnya. Dan telah diriwayatkan juga dari Muhammad bin
Basyir Qadhi di Cordoba, bahwa dia meminta sumpahnya para

saksi dalam rekomendasinya: Demi Allah, sasungguhnya apa yang

mereka persaksikan itu adalah benar.

Diriwayatkan juga dari hnu Wadhdhah, bahwa dia berkata,
"Aku memandang, karena rusaknya manusia, maka hakim
meminta para saksi bersumpah." Ini disebutkan oleh Khalid bin
Sa'd di dalam kitabnya Akhbar fitqaha' Quthubah. Seandainya

para penganut pendapat ini berhujjah dengan ayat ini, niscaya

mereka lebih utama daripada orang yang berhujjah dalam

mengembalikan sumpah kepada penuntut, apalagi di dalam nash-
nya terdapat firman Allah &,

-W- tF;+3\1;,UioS'-gt
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" Itu lebih dekat untuk (menjadikan para sal<si)

mengemukakan menuntt apa yang sebenarngn-"

(Qs. Al Maa'idah [5]: 108)

Tetapi ini dibatalkan dengan qiyas, dan semua qiyas itu

bathilkeqali merupakan qiyas paling kuat di muka bumi.

Hadits tentang qasamah, -mereka berhujjah dengan hadits

ini- juga termasuk salah hal yang memalukan, karena para ulama

ma&hab Maliki dan Syafi'i menyelisihi apa yang ada di dalamnya.

Para ulama madzhab Malik menyelisihinya secara umum.

Sedangkan para ulama madzhab Syafi'i menyelisihi apa

yang ada di dalamnya mengenai diharuskannya tebusan. Maka

bagaimana bisa mereka membolehkan berhujjah dengan hadits

yang dengan mudahnya mereka sendiri menyelisihi apa yang ada

di dalamnya, dan mereka memaksudkan dari ihr adalah

menetapkan kebathilan yang tidak terdapat di dalam haditsnya.

Di dalam hadits ini hanyalah tentang diminta bersumpahnya

para pendal$ra lebih dahulu sebanyak lima puluh sumpah. Beda

halnya dengan dakr,r,raan-da1$/aan lainnya. Kemudian dikembali-

kannya sumpah kepada para terdakwa, ini menyelisihi pendapat

mereka- lalu dari mana mereka memandang unfuk mengqiyaskan

kepadanya apa yang merupakan kebalikannya, yaihr diminta

bersumpahnya terdalnva lebih dulu?

lalu bila dia menolak maka pendahua bersumpah. Dan

mereka tidak mengqiyaskan kepadanya dalam hal dimulainya

dengan pendalnua dalam dalnvaan-dakruaan lainnya.

Mereka menjadikan sumpah-sumpah pada setiap dalnvaan

sebanyak lima puluh sumpah. lalu apakah dalam kekacauan,
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penyelisihan sunnah-sunnah, kebalikan qlyas dan lemahnya

pandangan ada yang melebihi ini.

Adapun khabar tentang sumpah bersama satu saksi, itu
memang benar, namun tidak sebagai hujjah bagi mereka dalam hal

ini, karena mereka mengatakan, bahwa penolakan bersumpah

berperan sebagai satu saksi. ln bathil itu tidak disebutkan oleh Al

Qur'an, As-Sunnah maupun logika. Adakalan5a seseorang

menolak bersumpah karena menjaga kehormatan diri dan

mengkhawatirkan kemasyhuran. Jika fidak, maka orang yang ingin

dibolehkan memakan harta haram dengan cara yang bathil maka

tidak diingkari darinya unfuk bersumpah secara dusta.

Bukt hanyalah diwajibkan atas pendalu.ra, maka setelahnya

tidak diwajibkan sumpah atas pihak yang mengingkari. Ketika
pendalnua membawakan satu orang saksi, maka hukum
tunfutannya adalah bukti, dan setelah tidak diwajibkan sumpah
atas terhrntut, maka Nabi $ memutuskan atas penunfut dengan

sumpahnya yang lebih dulu, bukan dengan mengembalikan

sumpah kepadanya. Bila dia menolak bersumpah maka dia telah
menggugurkan hukum saksinya, dan bila dia telah menggugurkan

hukum saksinya maka dia tidak mempunyai bukt, dan bila dia

tidak mempunyai bukti, maka sekarang barulah diwajibkan
sumpah atas terhrnfut. Di sini bukan sebagai pengembalian

sumpah. Maka batallah pengaitan mereka dengan nash-nash

tersebut.

Sebagian mereka menyebutkan riwayat yang rusak: Ifu
diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdul Malik bin Habib Al
Andalusi, dari Ashbagh bin Al Faraj, dari Ibnu Wahb, dari Haiwah
bin Syuraih, bahwa Salim bin Ghailan At-Tujibi mengabarkan
kepadanya, bahwa Rasulullah S bersabda,
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"Barangsiap yang menuntut saudaranya, maka dia harus

menunjukkan bukfr."

Sedangkan yang dituntut lebih berhak terhadap sumpah,

lalu bila dia menolak bersumpah, maka penunfut bersumpah lalu

mengambil (apa png dituntutnya).

Abu Muhammad berkata: Hadits ini murcal, dan tidak ada

hujjah di dalam riwayat murcal menurut kami dan menunrt para

ulama ma&hab Syafi'i. Seandainya hadits ni shahih, maka ini

sebagai hujjah atas para ulama madzhab Maliki, karena mereka

menyelisihi apa yang ada di dalamnya tentang keumuman

pengembalian sumpah pada setiap hrntutan penunfut, dan Udak

ada perbedaan dalam hal bahwa ifu permulaannya pada setiap

dakunan baik mengenai darah, atau nikah, atau talak, atau

memerdekakan budak, ataupun lainnya. Jadi pengkhustrsan

mereka bahwa ihr akhimya dalam perkara harta adalah bathil darr

kontadiktif, serta menyelisihi khabar 5ang mereka jadikan alasan,

dan ini sangat buruk.

Malik mengatakan di dalam Muwaththa '-Dgd, pada bab

sumpah disertai safu saksi di dalam pembahasan tentang

pengadilan, "Bagaimana menunrtrnu seseorang yang mendal$a

suafu harta atas orang lain, bukankah terdakr,rn bersumpah, bahwa

hak itu tidak ada atasnya. Bila dia bersumpah maka batallah itu

darinSn, dan bila dia menolak bersumpah, sementara penunfut hak

bersumpah bahwa itu haknya, maka benarlah dan ditetapkanlah

haknya atas setemnya. Ini menrpakan hal yang tidak ada

pertedaan pendapat pada seorang ulama pun, dan tidak pula di

suafu negeri pun. Maka berdasarkan apa yang mengambil ini atau
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di dalam Kitab Allah yang mana dia menemukannya? Bila dia

mengakui ini maka hendaklah mengakui sumpa disertai saksi

walaupun itu tidak terdapat di dalam Kitab Allah &."

Abu Muhammad berkata: Ini argumen yang sangat

mengherankan karena kelalaiannya. Yang utama adalah

perkataannya bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai

kembalinya sumpah pada seorang manusia pun dan di negeri

mana pun. Bila luput dari pengetahuannya keputusan ulama-ulama

Irak tentang penolakan bersumpah, maka sungguh ifu sangat

mengherankan.

Kemudian perkataannya, "Bila dia mengakui pengembalian

sumpah, walaupun tidak terdapat di dalam Kitabullah S, maka

hendaklah mengakui sumpah dengan saksi, walaupun tidak
terdapat di dalam Kitabullah S." Ini juga hal mengherankan

lainnya, karena sumpah disertai saksi ditetapkan dari
Rasulullah S, maka itu terdapat di dalam Kitabullah fr.

Allah S berfirman,

g

'WAia#qb3-XJAFr"-f,
"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka teimalah ia.

Dan apa yang bagimu maka tinggalkanlah." (Qs. Al
Hasyr 1591 71

Sedangkan mengembalikan sumpah kepada penuntut bila

yang dituntut menolak bersumpah, maka itu tidak ada di dalam
Kitabullah & dan tidak pula di dalam sunnah Rasul-Nya $. Maka

kedua hal ini berbeda seperti antara langit dan bumi.
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Karena diwajibkan mengambil apa yang disebutkan As-

Sunnah, walaupun tidak diwajibkan di dalam lafazh ayat-ayat Al

Qur'an, maka tidaklah diwajibkan dari itu untuk diambil bila Udak

ada di dalam Al Qur'an dan Udak pula di dalam Sunnah
Rasulullah $.

Pendapat Abu Tsaur, maka dia berkata, "Bila terhrnfut

menolak bersumpah dan hakim meminta sumpahnya penuntut,

maka kami sepakat wajibnya memufuskan untuknya dengan

dal$raan itu. Selama penunfut tidak bersumpah maka kami tidak

sepakat atas keputusan unfuknya dengan dakwaan ifu. Maka

wajiblah berpendapat dengan apa yang kami menyepakatinya, dan

tidak memufuskan atas seorang pun dengan perbedaan pendapat

yang tidak disertai nash."

Abu Muhammad berkata: Perkataan empat orang tabi'in
dan riwayat-riwayat yang gugur lagi tidak shahih sanad-sanadnSn,

kemudian berdasarkan dugaan-dugaan yang tidak benar mengenai

enam orang sahabat yang berbeda pendapat dari apa yang dia

katakan, bukanlah sebagai rjma', kecuali menurut orang yang tidak

tahu apa ifu ijma'.

Pendapat yang disepakati oleh Abu Hanifah, Malik dan

Asy-Syafi'i bukan sebagai hujjah atas orang yang tidak mengikuti

mereka.

Allah S berfirman,

./t z)o-il, iKoy,;*;i; i'i Jyt;:# ,,3 c"is; og

79i"AG;,,v

L-.
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I
" Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuafit,

maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hai
kemudian." (Qs.An-Nisaa' [4]: 59)

Allah @ tidak memerintahkan mengembalikan apa yang

diperselisihkan kepada seseorang yang kami sebutkan itu, maka

barangsiapa mengembalikan kepada mereka, berarti dia telah

menyelisihi perintah Allah @. Jadi pendapat ini juga gugur.

Argumen mereka dengan Umar, Al Miqadad dan Utsman

.g, maka tidak ada hujjah pada seorang pun selain Rasulullah $,
walaupun itu shahih dari mereka, apalagi itu tidak shahih. Karena

riwayat ifu dari jalur Asy-Sya'bi, sedangkan Asy-Sya'bi tidak

pemah berjumpa dengan Utsman, tidak pula Al Miqdad, apalagi

dengan Umar.

Riwayat dari Ali, maka itu adalah riwayat yang gugur,

karena dari Al Hasan bin Dhumairah dari ayahnya, sedangkan dia

matuk anaknya orang matuk, tidak boleh berhujjah dengan

riwayatnya. Maka dalam hal ini tidak ada kalimat yang shahih dan

seorang sahabat pun.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan pendapat kami,

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki':

Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi,

dia berkata: Pemah terjadi perselisihan antara Ubai bin Ka'b dan

Umar bin Khaththab mengenai sebidang kebun, lalu Umar

berkata, "Zaid bin Tsabit yang akan memutuskan antara ak'r dan

engkau." Keduanya mendatangi Zald, lalu mengetuk pinfunya,

Zaid pun keluar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa

engkau tidak mengutus orang kepadaku sehingga aku yang

mendatangimu?" Umar berkata, "Rumahnya harus ditentukan
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hukumnln." lalu Tald mengeluarkan bantal dan memberikan

kepada Umar. Umar berkata kepadanya, "lni adalah

ketidakadilanmu yang pertama (karena hanya memberikan bantal

kepada Umar)." Dan dia menolak duduk di atasnya. Lantas

keduanya berbicara, lalu Zaid berkata kepada Ubai bin Ka'b,

"Mana buktimu atau saksimu? Kecuali bila engkau hendak

memaafkan Amirul Mukminin dari bersumpah maka maafkanlah

dia." Umar berkata, "Engkau memuhrskan atasku dengan sumpah

dan aku tidak bersumpah?" I-alu dia bersumpah.

Inilah Zaid, dia tidak menyebutkan pengembalian sumpah

dan tidak pula kepufusan berdasarkan penolakan bersumpah,

bahkan menetapkan sumpah atas pihak yang mengingkari dengan

p6fi, kecuali penunhrt menggugurkannya. Dan inilah Umar, dia

mengingkari hakim memutuskan dengan sumpah dan tdak
meminta sumpahn5n pihak lnng mengingkari. Dan ini juga

pendapat kami secara nash.

Diriwayatkan dari ialur Abu Ubaid, Katsir bin Hisyam

mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Burqan, dia berkata:

Umar bin l&aththab menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari,

"Pembuktian atau saksi diwajibkan atas pendalsua, sedangkan

sumpah atas pihak yang mengingkari." Dia tidak menyebutkan

penolakan bersumpah dan tidak pengembalian sumpah.

Humam bin Ahmad menceritakan kepada kami, Abbas bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin AMul Malik

bin Aiman mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isma'il

Ash-Sha'igh mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Bakar Al
Karmani mengabarkan kepada kami, Nafi' bin Umar Al Jumahi

mengabarkan kepada kami, dari hnu Abi Mulaikah, dia berkata:

Aku mengirim surat kepada lbnu Abbas mengenai dua wanita
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yang menyimpan barang di dalam mmah, sementara di dalam

kamar ada benda tajam, lalu salah satu dari kedua wanita itu

mengeluarkan tangannya yang berlumuran darah, lalu dia berkata,

"Wanita ini melukaiku." Namun wanita yang satunya mengingkari.

lalu lbnu Abbas mengirim surat kepadaku, "Sesungguhnya

Rasulullah S memuhtskan bahwa sumpah wajib diucapkan

terdakwa, beliaubersabda, iO2;S ,-?\l ";l*L..rbt a$L|'i
i4t;1,t ii 'seandainya manusia diberi berdasarkan dal<waan

mereka, niscaya ada orang-omng yang mendakwa darah suafu

kaum dan harta merel<a.' Panggillah wanita itu, lalu bacakanlah

kepadanya, # 6 Afr; ;it #" 6-ii4 'uii iy
' saungguhnya orang-orang yang menukar ianii-(nya dengan) Allah

dan sumph-sumpah mereka dengan harga tnng sdikit' (Qs. Aali

'lmraan [3]t 771." hnu Abi Mulaikan berkata, "Lalu aku

membacakan kepadanya, maka dia pun mengaku."

Ini sangat shahih dari hnu Abbas, dan dia tidak

memfatwakan kecuali ma,vajibkan sumpah saja, dan membatalkan

unhrk diberinya pendakrua berdasarkan dalauaannya. Dalam hal itu

dia tidak mengecualikan penolakan bersumpahnya terdalnua dan

tidak pula pengembalian sumpah.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: AMurrahman bin Mahdi

mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan

kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Al Hakam bin

Uyainah, dia berkata, "Aku tidak mengembalikan sumpah."

Diriwayatkan dari jalur Al Kasywari, dari Al Hudafi, dari

Abdurrazzaq: Sufuan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dia

berkata, "lbnu Abi I--aila dan Al Hakam bin Utaibah tidak
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memandang sumpah -maksudnya tidak memandang

mengembalikan sumpah- kepada penunfut bila yang dituntut

menolak bersumpah."

Telah kami sebutkan pendapat Abu Hanifah, bahwa

terdakwa perkara darah yang menolak bersumpah, bahwa sumpah

itu tdak dikembalikan kepada pendalava dan tidak diputuskan

atasnya dengan penolakan bersumpah, tapi dia dipenjara hingga

dia bersumpah.

Ini juga pendapat Malik terkait dengan orang yang didal$a
isterinya telah menjatuhkan talak, atau didal$ra budaknya bahwa

dia telah memerdekakan, dan mereka mendatangkan seorang

saksi yang adil yang memberi kesaksian tentang ifu, bahwa itu

mengharuskannya bersumpah, dan bahwa tdak diputuskan

atasnya dengan penolakannya untuk bersumpah, dan sumpah

tidak dikernbalikan (kepada pendalava), tapi terdal$va dipenjara

hingga dia bersumpah. Ini juga merupakan pendapat Abu

Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri dalam semua perkara.

Abu Muhammad berkata: Bila dikatakan, "Kalian menolak

riwayat tentang pengembalian sumpah karena ifu berasal dari Asy
Sya'bi -karena dia tidak pernah berjumpa dengan Utsman, tidak

pula Al Miqdad dan Umar-, kemudian kalian menyebutkan unfuk

diri kalian riwayat pufusan hukum antam Umar dan Ubai?"

Maka kami katakan, kami tidak mengemukakan semua ini

sebagai argumen untuk diri kami dalam membenarkan apa lnng
kami katakan, kami berlindung kepada Allah & dari memandang

dalam perkataan seseorang selain Rasulullah S sebagai hujjah

dalam agama. Akan tetapi unfuk mendustakan orang yang telah

digampangkan syetan untuk berdusta atas semua umat dengan

klaim ijma' secara terang-teratrgil, padahal dia tidak menemukan
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seperti itu yang menyelisihin5n dari tiga sahabat lainnya.

Kami perlihatkan mereka unfuk diri kami yang seperti itu,

bahkan yang lebih baik dari itu dari tiga atau empat omng dari

mereka, hanya saja yang menyepakati pendapat kami lebih shahih,

karena itu dari Asy-S5n'bi dalam menyebutkan kasr:s antara Umar

dan Ubai, yang manaZard bin Tsabit memberi kepufusan di antara

keduanya, dan AsySya'bi pemah berjumpa dengan Zaid bin Tsabit

dan menyertainya serta mengambil banyak ilmu darinya. Jadi

tanpa diragukan bahwa ini lebih mendekati musnad daripada yang

ifu, dimana AsSrSya'bi fidak pemah berjumpa dengan seorang pun

yang disebutkan di dalam kisah tersebut dan tidak dicapai dengan

akalnya.

Abu Muhammad berkata: Sungguh mengherankan,

penyandang kejahilan dan kebodohan membolehkan bagi Abu

Hanifah unh.rk tidak memufuskan dengan penolakan bersumpah,

dan fidak mengembalikan sumpah, tapi dengan mengambil

sumpah, dan diharuskan pada sebagian dakvrnan tanpa sebagian

lainnya, berdasarkan pendapatrya. Dan membolehkan seperti itu

bag Malik dalam dals raan talak dan memerdekakan budak,

namun tidak membolehkan itu bagi yang mengikuti Rasulullah $
dalam semua dalnvaan. Sungguh ini sangat mengherankan.

Abu Muhammad berkata: Karena telah batal pendapat

tentang memufuskan berdasarkan penolakan bersumpah, dan

pendapat tentang pengembalian sumpah kepada penunfut bila

yang difunfut menolak bersumpah, karena kedua pendapat ini

tanpa berdasarkan dalil dari Al Qur'an maupun dari As-Sunnah,

dan batal juga unfuk benamya pada salah satunya pendapat dari
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seorang sahabat Radhiyallah Anhu, maka 3nng uajib adalah kami

mendatangkan dalil atas kebenaran pendapat kami.

Abu Muhammad berkata: Adalah shahih apa yang telah

kami kemukakan tadi dari sabda Nabi $, tentang

dengan *rmpah atas terdakwa, dan bahwa, 'Seandainya memberi

manusia bedasarkan dalvnan merela, nisaSm ada onng:onng

Snng mqdakw danh suafu laum dan han mereka." Dan iuga
apa yang telah kami kemukakan sebelumngn dalam masalah grang

sebelum ini dari sabda Rasulullah #t,

u;lr dA,l|-\i"r#
"Buktimu abu sumphngm. Tidak ada bagimu selain itu."

Maka benarlah secara meyakinkan, bahwa pendakt,ra tidak

boleh diberi berdasarkan dakwaan tanpa bukfi. Berdasarkan ini

batallah unfuk diberi sesuahr berdasarkan penolakan setenrnga

unhrk bersumpah atau dengan sumpahnln bila seterunya menolak

bersumpah, karena ifu berarti dia diberi berdasarkan dakr,vaann5n.

Benar pula, bahwa sumpah berdasarkan hukum Allah &
melalui lisan Rasul-Nya $, adalah atas terdals ra. Dengan

demikian wajiblah untuk tidak diberikan sumpah kepada pendakrrua

kectrali ada nash yang menyebutkan unfuk memberikannya, dan

itu tdak ada kecuali dalam qasamah mengenai kasus muslim 5nng

ditemukan terbunuh, dan dalam kasus pendakrua yang hanya

mendatangkan seorang saksi yang adil. Orang yang memberi

pendakrua karena seterunya menolak bersumpah, atau karena

sumpahnya ketika seterunya menolak bersumpah, maka dia telah

melakukan kesalahan yang banyak.

L--
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Demikian ifu, karena dia memberinya apa yang

dikhabarkan Nabi $ bahwa itu bukan haknya, dan memberinya

berdasarkan dakwaannya tanpa disertai bukti, menggugwkan

sumpah dari orang yang Allah & wajibkan sumpah atasnya dan

tidak menghilangkan darinya kecuali yang berhak menuntutrya

menggugurkannya -yaifu penuntut- yang mana Allah & telah

menetapkan bukti baginya lalu dia mengambil, atau sumpah

terdahuanya. Karena itu adalah haknya maka dia boleh

meninggalkan haknya, bila dia mau. Jadi, tampaklah kebenaran

pendapat kami secara meyakinkan.

Allah $ berfirman,

"Dan jangan tolong'menolong dalam betbuat dosa dan

pelanggaran." (Qs. Al Maaidah l5l:2)

Barangsiapa membebaskan tendakwa unhrk menolak

bersumpah dan fidak menghukuminya dengannya, padahal

Allah & telah mwuajibkan atasnya, maka dia telah menolongnya

dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan dalam meninggalkan

apa yang Allah & wajibkan atasnya unh.rk memberlakukan

kepadanya dan menghukuminya dengan ihr.

Telah kami sebutkan di dalam pembahasan kami mengenai

Imamah, saMa Rasulullah $,

.L.c;;t'o1 y*:;4i 6&'e ,s1: ,y
"Barangsiapa melihat kemungkamn, hendaHah dia

merubahnya dengan tangannya bila dia mampu."

islrti ;'r,i:Fitr'c5si
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lalu kami dapati orang yang menolak apa yang Allah fr
wajibkan unhrk mengambilnya, yaifu sumpah, berarti dia telah

melakukan kemungkaran dengan meyakinkan, sehingga wajib
merubahnya dengan tangan berdasarkan perintah Rasulullah S,
dan merubah dengan tangan adalah pukulan kepada orang yang

menolak, atau dengan pedang pada orang yang melawan dengan

tangannya, yang menolak mengambilnya dengan haq. Jadi wajib

memukulnya hingga kebenaran mewajibkannya dari pengakuan-

nya, atau sumpahnya atau hingga kebenaran membunuhnya dalam

merubah apa yang dinyatakan oleh pengingkar.

Allah S berfirman,

"ifr'{b fi;fir)-'rAA
" Dan yang melanggar hukum-hukum Allah,

mal<a sesungguhn5m dia telah betbuat lalim terhadap dirinp
sendirt;'(Qs. Ath-Thalaaq [65]: t)

Barangsiapa menaati Allah @, maka dia telah berbuat baik.

Adapun penjara, maka tidak ada yang berbeda pendapat,

bahwa Rasulullah gt fidak mempunyai penjara.

Telah jelas dari apa yang kami sebutkan, bahwa pendapat

kami rnlid dari hnu Abbas sebagairnana yang kami kernukakan,

dan tidak ada riwayat shahih dari seorang sahabat pun yang

menyelisihinya. Segala puji bagi A[ah Rabb seluruh alam.

1784. Masalah: Orang yang diwajibkan sumpah

diharuskan bersumpah dengan nama Allah & atau salah satu dari

nama-narna Allah & di majelis hakim, baik sambil duduk, berdiri
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ataupun lainnya, dan dengan menghadapkan wajahnya ke arah

mana pun.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ini:

Diriwayatkan kepada kami dari Malik, bahwa telah sampai

kepadanya, bahwa seorang lelaki dari Irak menulis surat kepada

Umar bin Khaththab, bahwa seorang lelaki berkata kepada

istrinya, "lkatanmu berada di atas punggungmu". Maka Umar

mengirim surat kepada gubemumya agar mempertemukan lelaki

itu dengannya di Makkah pada musim haji, dia pun

melaksanakannya. Lelaki itu menemui Umar saat thawaf di

Ka'bah, dia berkata kepada Umar, "Aku adalah lelaki yang engkau

perintahkan untuk datang menemuimu." (Jmar bertanya kepada-

nya, "Aku persumpahkan engkau dengan Rabbnya bangunan ini,

apa yang engkau maksudkan dengan perkataanmu (kepada

istrimu), 'lkatanmu berada di atas punggungmu?'." Lelaki ifu

berkata kepadanya, "Seandainya engkau meminta sumpahku di

selain tempat ini, niscaya aku tidak akan jujur kepadamu. Aku
maksudkan itu sebagai cerai." Umar berkata, "Berarti hal ini

sebagaimana yang engkau maksudkan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari laits
bin Abu Sulaim, dari Mujahid, bahwa seorang lelaki berkata

kepada iskinya di masa Umar, "lkatanmu berada di atas

punggungmu." sebanyak tiga kali, lalu Umar memintanya

bersumpah di antara rukun (Yamani) dan maqam (hrahim), lelaki

ifu berkata, "Maksudku adalah talak tiga." Maka Umar

memberlakukan itu.

Diriwayatkan dari jalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari

Abdul Malik bin Abu Sulaiman AI Arzami, dari Atha' bin Abu

Rabah, bahwa seorang Ielaki berkata kepada istrinya, "lkatanmu

l
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berada di atas punggungmu". L-alu dia bertanya kepada lbnu

Mas'ud, maka dia pun mengirim surat kepada Umar, lalu Umar

mengirim surat agar lelaki ihr menemuinya di musim haji, dia pun

memenuhinya........" lantas dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur Al Kas5rwari, dari Al Hudzafi, dari

AMurrazzaq, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri,

dia berkata, "Mu'awiyah meminta sumpah mengenai pembunuhan

di antara rukun (Yamani) dan maqam ([brahim)."

Asy-Syafi'i menyebutkan tanpa sanad, bahwa Abdurrahman

bin Auf mengingkari penyumpahan di Ka'bah kecuali mengenai

pembunuhan atau harta yang banyak.

Adapun perbuatan Mu'awiyah tersebut, maka diriwayatkan

kepada kami dari jalur Abdunazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri,

dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Mu'awiyah meminta

sumpahnya Mush'ab bin Abdurrahman bin Auf, Mu'adz bin

Ubaidullah bin Ma'mar dan Uqbah bin Ja'wanah bin Sya'ub AI-

laitsi mengenai darahnya Isma'il bin Habar, di antara rukun

Yamani dan maqam hrahim. Dan mereka itu adalah orang-orang

Madinah yang diminta datang ke Makkah.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari

AMullah bin Abu As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dia

berkata, "Ahli kitab diminta bersumpah dengan nama Allah karena

mereka tidak suka."

Melalui jalur ini sampai kepada Sufryan, dari Ayyub As-

Sikhtiyani, dari lbnu Sirin, bahwa Ka'b bin Sawwar memasukkan

seorang Yahudi ke dalam gereja, dan meletakkan Taurat di atas

kepalanya, lalu memintanya bersumpah dengan nama Allah.
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Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzq, dari Sufuan Ats-Tsauri,

dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari hnu Sirin, bahwa Ka'b bin Sawwar

menyumpah ahli kitab -yakni Nashrani- dengan meletakkan Injildi
atas kepalanya, kemudian membawanya ke tempat penyembelih-

an, lalu menpmpahnya dengan narna Allah.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Muhammad bin Ubaid

mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abu Masirah, dia

berkata: Seorang Muslim dan seorang Nashrani mengadukan

persengketaan kepada Asy-Sya'bi, lalu orang Nashrani berkata,
"Aku akan bersumpah dengan nama Allah." Asy-Sya'bi berkata,

"Tidak, wahai orang yang buruk, engkau telah berlebihan terhadap

Allah. Akan tetapi pergilah ke biara." Lalu dia memintanya

bersumpah dengan apa yang orang seperti itu disumpah.

Diriwayatkan dari jalur Malik, dari Daud bin Al Hushain,

bahwa dia mendengar Abu Ghathafan bin Tharif Al Murri berkata:

Zaid bin Tsabit dan lbnu Muthi' mengadukan persengketaan

kepada Marwan mengenai sebuah rumah. lalu Zaid memutuskan

atas Zaid untuk bersumpah di atas mimbar, namun Zaid berkata

kepadanya, "Aku bersumpah di tempatku." Marwan

berkata, "Tidak, demi Allah, kecuali dalam memutuskan hak-hak."

[-alu Zaid bersumpah kepadanya bahwa haknya adalah benar, dan

dia menolak bersumpah di atas mimbar. Maka Marwan pun heran

terhadap Zaid.

Telah diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz meminta

sumpah para gubemur Sulaiman di Shakhrah (batu besar) di Baitul

Maqdis.

Diriwayatkan dari jalur Al Kasyrwari, dari Al Hudzafi, dari

Abdurrazzaq, dari Israil, dari Simak bin Harb, dari Asy-Sya'bi,

bahwa Abu Musa Al Asy'ari men!rumpah seorang Yahudi dengan

l
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nama Allah @ Asy-Sya'bi berkata, "Seandainya aku memasuk-

kannya ke gereja." Ini menunjukkan bahwa Abu Musa tidak

memasukkannya ke gereja.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Azhar As-Samman

mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Aun, dari Nafi',

bahwa hnu Umar adalah pelaksana wasiat seorang lelaki, lalu

lelaki lainnya datang membawakan catatan nama-narna para

saksinya, maka hnu Umar berkata, "Wahai Nafi', bawakan dia ke

mimbar, lalu ambillah sumpahnya." Maka lelaki itu berkata,

"Wahai hnu Umar, apakah engkau ingin memperdengarkan apa

yang diperdengarkan kepadaku, kemudian memperdengarkanku di

sini." hnu Umar berkata, "Benar." I--alu dia memintanya

bersumpah dan memberikannya kepadanya.

Dalam riwayat ini bukan berarti hnu Umar memandang

pengembalian sumpah kepada penunfut, karena bisa jadi catatan

itu terlepas dari hak atas lelaki ifu, maka haknya adalah sumpah,

kecuali dia mendatangkan bukti keterbebasan.

Diriwayatkan dari jalur Waki', dari Syarik, dari Jabir

seorang lelaki dari ketumnan Abu Al hayyaj, bahwa Ali bin Abu

Thalib mengutus Abu Al Hagyaj sebagai qadhi ke As-Sadad, dan

memerintahkan agar men!rumpah mereka dengan nama Allah."

Dalam hal ini, riwayat dari Umar bin Khaththab dan hnu
Mas'ud, mendatangkan seseorang dari Irak ke Makkah untuk

pemberian keputusan dan pengambilan sumpahnya di sisi Ka'bah,

dan pengambilan sumpah Mu'awiyah mengenai darah di antara

rukun Yamani dan maqam hrahim, serta pengingkaran

Abdurrahman bin Auf untuk bersumpah di sisi Ka'bah kecuali

mengenai pembunuhan atau harta yang banyak.
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Diriwayatkan dari Sy:raih dan AsySya'bi, bahwa

pengambilan sumpah orang-orang kafir di tempat yang mereka

agungkan. Begifu juga Ka'b bin Sawwar, dan dia menambahkan,

dengan meletakkan Taurat di atas kepala orang Yahudi, dan

meletakkan injil di atas kepala orang Nashrani.

Dari Marwan, bahwa pengambilan sumpah di Madinah di
mimbar Nabi S.

Dari Umar bin AMul Az2, bahwa pengambilan sumpah

para pegawai Sulaiman di shakhmhBaitul Maqdis.

Dari Ibnu Umar, Ali, Zaid, dan Abu Musa Al Asy'ari, bahwa
pengambilan sumpah dengan nama Allah saja, di mana pun dari

majelis hakim.

Ini riwayat dari hnu Umar dan Zaid adalah sangat shahih.

Begitu juga dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud

sebagaimana yang akan kami sebutkan setelah ini.

Adapun dengan apa mereka bersumpah, maka telah kami
sebutkan sebelum ini pada bab hukum menolak bersumpah,

tentang Utsman meminta sumpahnya hnu Umar dengan nama
Allah. Dan dari Zaid bin Tsabit, sumpah dengan nama Allah
bahwa dia telah menjual budak dan tanpa ada penyakit padanya

yang diketahuinya.

Telah kami sebutkan tadi dari Ali dan Abu Musa,

pengambilan sumpah orang-orang kafir dengan nama Allah saja.

Dari Zaid bin Tsabit, sumpah dengan nama Allah saja. Dan
riwayat ini darinya dan dari Utsman adalah sangat shahih.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Husyaim mengabarkan
kepada kami, Al Mughirah bin Miqsam memberitahukan kepada
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kami, dia berkata, "(Jmar bin AMul Aaz meruliskan tentang ahli

kitab, agar mereka bersumpah dengan narna Allah." Diriunyatkan
dari jalur Sa'id bin Manshur: Isma'il bin Salim memberitakan

kepada kami: Aku mendengar AsySya'bi mengatakan di dalam

perkataan yang panjang, "Bila mereka tidak menunjukkan bukfi
atau saksi, maka sumpahnya dengan narna Allah."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid, dari Marwan bin

Mu'aw[nh Al Fazari, dari Yahya bin Maisarah, dari Amr bin

Murrah, dia berkata: Aku pemah bersama Abu Ubaidah bin

Abdullah bin Mas'ud, saat ifu dia sebagai qadhi, lalu seorang

muslim dan seorang Nashrani mengadukan perkara kepadanya,

maka dia memufuskan sumpah atas orang Nashrani, maka 57ang

muslim berkata kepadanln, "Ambillah sumpahnya di biara." Abu
Ubaidah berkata, "Ambillah sumpahngn dengan nama Allah." [-alu

dia membebaskannya.

Riwayat yang serupa juga diriuayatkan dari Atha', dan dari

Masnrq, bahwa pengambilan sumpah mereka dengan nama Allah.

Diriwayatkan dari jalur hrahim An-Nakha'i bahwa mereka

disumpah dengan nama Allah, dan ditekankan kepada mereka

dengan agama mereka.

Diriwayatkan dari Syraih, bahwa dia mengambil sumpah

mereka dengan agama mereka. Dan kami juga telah

menyebutkannya sebelum ini dari AqrSya'bi.

Adapun para ulama muta'akhkhirin, maka Abu Hanifah

berkata: Muslim dan kafir diminta bersumpah di majelis hakim.

Yang muslim bersumpah,
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"Demi Allah Yang tidak ada fuhan kecuali Dia, Yang Maha

Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang, Yang Maha Penunfut lagi Maha Perkasa Yang
mengetahui dari yang tersembunyi sebagaimana mengetahui dari
yang tampak."

Orang Yahudi diminta bersumpah,

.,; ; & irrrhr jjl,jlr .i r-

"Demi Allah Yarrg telah menumnkan Taurat 
't 

nouau
Musa."

Orang Nashrani diminta bersumpah,

.,;* J;j"*iYi itf,j+r.lr-
"Demi Allah Ya.,g telah menurunkan Injil kepada Isa."

Dan orang Majusi diminta bersumpah,

.r(Jt'rr)" q$
"Demi Allah Yang telah menciptakan api."

i,lt{
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Dan semua ini juga pendapat AsySyafi'i, hanya saja dalam

kalimat sumpah dia tidak menyebutkan kalimat U.6Jt UtLlt. pm

dia berpendapat agar meminta sumpah dalam kasus (senilai) dua

puluh dinar (atau lebih), atau melukai yang disengaja, dilakukan di

maqam (maqam hrahim) di Makkah, dan di mimbar Nabi $ di

Madinah. Dan menyumpah penduduk negeri lainnya di masjid-

masjid mereka. Sedangkan yang kurang dari dua puluh dinar,

maka di majelis hakim. Dia berpendapat agar meminta sumpah

orang-orang kafir dengan apa yang mereka agungkan.

Malik berkata, "Mereka disumpah dalam hal (yang bemilai)

tiga dirham atau lebih di Makkah di maqam (brahim), dan di

Madinah di mimbar Nabi $. Sedangkan penduduk negeri lainnya,

maka di masjid-masjid agung mereka. Wanita yang tertrrfup

dikeluarkan di malam hari unhrk melakukan ifu. Sedangkan lnng
kurang dari tiga dirham maka di majelis hakim. Muslim dan kafir

disumpah dengan menggr.rnakan kalimat, F U q I g$t lu,
(Demi Allah Yang tidak ada hfian selain Dia)."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Muslim disumpah

menggunakan kalimat }u, tO"rni Allah) di majelis hakim dengan

mushhaf. Sedangkan orang kafir sebagaimana yang dikatakan oleh

AsySya'bi tentang mereka. "

Tidak ada yang diriwaya&an kepada kami seperti

perkataan Malik kecuali dari Swraih, dari jalur Sa'id bin Manshur:

Husyaim mengabarkan kepada kami, Daud mengabarkan kepada

kami, dari Asy-Sya'bi, dari SSnraih, bahwa dia berkata mengenai

perkataan yang panjang, "Dan sumpahmu dengan menyebut

nama Allah yang tidak ada fuhan selain Dia." Maksudnya atas

terdal(r,ra.
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Pendapat Abu Hanifah dan AsySyafi'i mengenai dengan

apa seorang muslim disumpah, maka kami tidak tahu darimana

mereka berdua mengambilnya, dan di dalamnya tidak ada kaitan

untuk mereka dengan Al Qur'an dan tidak pula As-Sunnuh yung

shahih maupun yang tidak shahih, dan Udak pula dengan

perkataan seseorang sebelum Abu Hanifah. Sebagian mereka

berkata, "Kami berkata sebagai penegasan dalam sumpah."

Maka kami katakan, ini bukan penegasan, karena bila nama

Allah @ disebut maka itu mencakup kekuasan dan ilmu, Dia

senantiasa demikian, Dia Pencipta segala sesuafu, dan mencakup
semua yang dikabarkan mengenai-Nya dari Allah $. Bila kalian

ingin menempuh jalan doa dan ibadah, maka lebih utama bagi
kalian menambahkan apa yang Allah & tambahkan. I(arena

Allah S berfirman,

l

,;!rt '*J5 {3i ,irhrt Atfr

3Hr3-r3 ;fr ';;* "JAfii \q.rt
"Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahten, Yang

Mengaruniakan keamanan, Yrng Maha Memelihan, Yang Maha
Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan,

Maha Suci Allah dari apa Wng mereka percekutulan." (Qs. Al

Hasyr [59]: 23)

Maka silakan tambahkan demikian hingga urnur kalian

berakhir dan nafas kalian terhenti. Karena kita hanyalah dalam
posisi hukum tidak dalam menghampakan dzikir dan ibadah.

Kemudian yang lebih mencengangkan adalah tambahan

Abu Hanifah pada narna-nama Allah & ttl}r l,tll' (Yang Maha

@l - AlMuhaua



Menuntut lagi Maha Mengalahkan), kami tidak tahu darimana ini

datang kepadanya? Orang yang banyak perkataannya dengan apa

yang tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan kepadanya, maka

akan banyak kesalahannya. Kami berlindung kepada Allah & dati

kesesatan.

Bila mereka berkata, "Kami maksudkan itu unfuk

pengukuhan." Maka kami katakan, kalau begitu, silakan kalian

datangkan mereka dari Irak dan lainnya ke Makkah, karena itu

lebih mengukuhkan, sebagaimana yang diriwayatkan dari Umar.

Atau sumpahlah mereka pada mushhaf sebagaimana yang

dikatakan Ahmad bin Hanbal, karena itu lebih mengukuhkan, dan

sumpahlah mereka dengan apa yang mereka pandang sebagai

sumpah, yaifu berupa talak, memerdekakan budak dan

menyedekahkan harta, karena itu lebih kukuh dan lebih tegas

daripada sumpah dengan nama Allah &. Jadi apa pun yang

mereka katakan pada tambahan-tambahan yang mereka

tambahkan dikembalikan kepada mereka, tidak ada bedanya.

Atau kami katakan, sumpahlah mereka dengan, "Atasnya

laknat Allah bila dia berdusta." Dengan diqiyaskan kepada mula'in
(dalam kasus li'ail, atau kembalikan juga kepadanya sumpah-

sumpah.

Perkataan Ahmad dan perkataan Asy-Syafi'i, "Menyumpah

orang Nashrani dengan menyebutkan kalimat, 'Demi Allah yang

telah menunrnkan Injil kepada Isa'," maka ini sangat

mengherankan, dan kami tidak tahu darimana mereka berdua

mengambilnya. Dalam perkara ini dengan sumpah ini, mereka

tidak mempunyai landasan dari Al Qur'an, tidak pula As-Sunnah

yang shahih maupun yang tidak shahih, dan tidak pula perkataan

seorang sahabat.
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Yang lebih mengherankan adalah kejahilan orang yang

menyrmpah mereka dengan ini, padahal mereka tdak
mengetahuinya dan tidak mengakuinya. Tidak seorang Nashrani
pun yang mengatakan, bahwa Allah & menurunkan Injil kepada

Isa. Karena Injil menunrt semua kaum Nashrani, tanpa

mengeqialikan seorang pun dari mereka, adalah empat masa:

Pengarang pertama Matta.

Pengarang kedua Yohana. Keduanya menunrt mereka

adalah Haornn (pengikut setia).

Pengarang ketiga Marqus.

Pengarang keempat Lrqu, adalah murid sebagian

haunri5ytn menunrt setiap muslim di muka bumi.

Mereka tdak bersilang pendapat, bahwa pengarangannya

selama bertahun-tahun dari sejak diangkatnya Isa alaihissalam.

Bila mereka berkata, "Kami menyumpah mereka dengan

yang benar." Maka kami katakan, kalau begifu, sumpahlah mereka

dengan Al Qur'an, karena ifu benar-

Bila mereka berkata, "Mereka tidak mengakuinya." Maka

kami katakan, mereka juga tdak mengatakan bahwa Injil
dihrrunkan Allah S kepada Isa &, itu tidak ada bedanya.

Penyumpahan mereka pada orang Yahudi dengan nama

Allah yang telah menumnkan Taurat kepada Musa, maka dalam

hal ini mereka berargumen dengan dua khabar yang shahih

Pertarna, diriwayatkan dari jalur Al Bara', bahwa
Rasulullah S berjumpa dengan seorang Yahudi yang dijemur lagi

dicambuk, lalu beliau memanggil seorang lelaki dari ulama mereka,

beliau bersabda, ",4ku engkau kepada Allah yang

I
l
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telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah begini yang

kalian temul<an tentang had peina di dalam kitab kaliari?" Dia

menjawab, "Tidak, seandainya engkau tidak mempersumpahkanku

dengan ini, niscaya aku tidak akan memberitahumu tentang had
rajam."

Kdua, diriwayatkan dari jalur Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah $ bersaMa kepada orang-orang Yahudi, "Aku

petsumphl<an kalian kepada Allah Wng telah menurunlan Taurat

kepda Mun, apa yang kalian dapati di dalam Taumt mengenai

oftng tnng berzina bila dia telah muhshan (menihhn" Mereka

berkata, "Dijemur dan ditelungkupkan." Sementara seorcmg

pemuda dari mereka diam saja.... lalu dia menyebutkan kelanjutan

hadits ini.

Ini tdak mengandung hujjah bagi mereka dalam hal ini,

karena ini penyrmpahan yang tidak terkait dengan persengketaan,

tapi tentang mempersumpahkan. Kami tidak menyangkal orang

yang mempersumpahkan unfuk mempersumpahkan dengan apa
yang dia mau dari apa yang berupa pengagungan Allah &.

Dalam kedua riwayat ini tidak disebutkan bahwa

Rasulullah $ memerintahkan unfuk bersumpah demikian. Maka

orang yang mengharuskan ifu dalam pen5nrmpahan berarti
membuat syari'at dengan apa yang tdak diizinkan Allah &.

Pendapat Malik, bahwa muslim dan kafir disumpah, "Demi

Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia." Maka sesungguhnya dalam

hal ini mereka menals,ilkan khabar yang diriwaptkan kepada

kami dari jalur Abu Daud: Musaddad mengabarkan kepada kami,

Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami, Atha' bin As-Sa'ib
mengabarkan kepada kami, dari Abu Yahya, dari hnu Abbas,
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bahwa Rasulullah $ bersaMa kepada seorang lelaki yang diminta

bersumpah,
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" Bersumpahlah (dengan kalimat), 'Demi Allah Yang tidak

ada tuhan selain Dia,' dia frdak memiliki hak apa pun
terhadapmu-"

Hadits ini gugur dari dua sisi:

Perbna, bahwa ini dari Abu Yahya, yaitu Mishda' Al A'raj,
dia terluka dan terpotong kedua lututrya dalam kasus Syi'ah.

Kedua, bahwa Abu Al Ahwash tidak pemah mendengar

dari Atha' bin As-Sa'ib kecuali setelah kacaunya hafalan Atha'.
Dan yang mendengar dari Atha' sebelum kacau hafalannya

hanyalah Sufuan, S5nr'bah, Hammad bin Zaid dan para ulama

besar yang dikenal lainnya.

Khabar ini juga telah dirir,vayatkan kepada kami dari jalur

Waki', dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu
Yahya, dari hnu Abbas, dia berkata: Dua lelaki datang
mengadukan persengketaan kepada Rasulullah $, lalu beliau

bersabda kepada pendakwa, " Tunjukkanlah bukti atau saksi."

Namun dia tidak mendatangkannya. Kemudian beliau bersabda

kepada yang lainnya, " Bersumpahlah." Dia pun bersumpah demi
Allah yang tidak ada tuhan selain Dia. [-alu Nabi $ bersabda

kepadanya, " Berikan haknya, dan (uapkan), 'ndak ada fuhan
selain Dia,' akan menghapuskan apa yang engkau perbltat'."
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Sufi7an yang shahih mendengamya dari Atha',
menyebutkan bahwa lelaki itu bersumpah demikian, karena
Rasulullah $ memerintahkannya bersumpah demikian. Dan yang

pasti, Abu Yahya tidak dianggap. Kemudian yang mengherankan,

bahwa seandainya ini shahih, tentu menyelisihi madzhab Malik

mengenai keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya tanpa

berdasarkan bukti.

Kemudian, ini adalah hadits munkar, didustakan lagi rusak.

Karena termasuk kebathilan lagr mustahil Rasulullah $
memerintahkannya bersumpah dengan sumpah dusta, karena
beliau $ mengetahui bahwa dia dusta, lalu beliau menyunrhnya

berdusta. Sungguh jauh dari kemungkinan ini.

Dan berdasarkan khabar lainnya, dari jalur Syr'bah, dari

Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu Al Bakhtari, dari Ubaidah As-
Salmani, dari hnu Az-Zubair, dari Nabi $,

(')g '-* \1, nL Y ,S$ it '-rL \*:) Oi

ti . .q1.il )tt9

"Seorang lelaki bercumpah demi Allah yang tidak ada tuhan
selain Dia dengan sumpah dusta, maka dia diampuni."

Ini tidak mengandung hujjah bagi mereka, tdak
mengandung nash dan tidak pula dalil yang menunjukkan wajibnya

bersumpah dengan itu dalam hak-hak, bahkan itu kebalikan dari

pendapat mereka. Karena mereka menambahkan itu sebagai

penegasan dan pengagungan. Maka berdasarkan khabar ini, hal itu
tidak lain kecuali sebagai tambahan unfuk meringankan yang

mendatangkan pengampunan bagi yang berdusta di dalam
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sumpahnya, dan berlaku gampang berbuat fasik untuk bersumpah

dengan secara dusta.

Kami tidak mengingkari bahwa pengagungan Allah & dur,

pengesaan-Nya memiliki bobot timbangan sebesar apa

dikehendaki Allah untuk mengimbangi kemaksiatan

menghapuskannya.

Allah & berfirman,

yang

lalu

iqi'&i$'ty
" Saungguhn5n pefruabn-pertuabn tnng baik itu

menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan Wng buruk." (as.

Huud [1U: 114)

Mereka juga menyebutkan hadits lainnya yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Ahmad bin Syr'aib: Ahmad bin Hafsh bin

AMullah memberitahukan kepada kami, aSrahku menceritakan

kepadala,r, Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Musa bin

Uqbah, dari Shafwan bin Sulaim, dari Atha' bin Yasar, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah # bersaMa,

:{ Jv, ,iit )*.) €; jjr }* ,sl)

i6 .'; vr iyy ,s$ ni,y :Jw .'*t?i
.q;k;. r-.-g),lt- '*1:1>tLff rlL r;€

" Isa bin Maryarn melihat seorang lelaki mencui, dia berkata

'Engkau telah menaJri.' Lelaki itu berl<ata, 'Tidak,

demi Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia.' Isa alaihissalan
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berlab, 'Aku beiman kepda Allah dan aku mendusbkan

penglihatanku'."

Bahkan seandainya ni shahih, maka di dalamnya tidak
mengandung khabar bahwa Isa & memerintahkannya unfuk

bersumpah demikian dalam persengketaan. Kemudian seandainya

demikian, maka syari'at Isa & tidak berlaku bagi kita, tapi yang

berlaku bagi kita adalah apa yang dibawakan oleh Muhammad $.
Mereka juga menyebutkan khabar yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Ahmad bin Syr'aib: Amr bin Hisyam AI

Harrani memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Maslamah

mengabarkan kepada kami, dari Abu Abdunahim, dari Zaid bin

Unaisah, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun Al Audi, dari hnu
Mas'ud, lalu dia menyebutkan, bahwa dia membunuh Abu Jahal

dalam perang Badar- Dia berkata, "Kemudian aku menemui
Rasulullah #, uk, lantas memberitahukan beliau, beliau bersaMa,

"Demi Allah Yang tidak ada tuhan selain Di*" Aku berkata,

"Demi Allah Yang tidak ada fuhan selain Dia." Betau bersabda

lagi, "Demi Allah Yang tidak ada fuhan selain Diil" Aku berkata,

"Demi Allah Yang tidak ada sesembahan selain Dia." Beliau

bersabda, "Pergilah, lalu pastikanlah." Maka aku pun beranjak.

Rasulullah $ bersaMa, "Bila dia datang kepada kalian dengan

berlari seperti burung ambil tertawa, maka dia benar." L-alu aku

beranjak dan memastikan, kemudian aku datang lagi sambil berlari

seperti burung sambil tertawa, lalu aku memberitahu beliau. Beliau

bersaMa, " Pergilah, dan perlihatkan kepadaku tempahya." Aku
pun beranjak bersama beliau, lalu aku memperlihatkan tempah5ra

kepada beliau. lalu beliau memuji Allah dan bersabda, "Ini
Firbunn5a umat ini."
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AIi berkata: Khabar ini, mereka sama sekali tidak memiliki
kaitan dengannya karena beberapa hal. Di antaranya ini sanad

yang diperbincangkan. Ya.,g shahih bahwa yang membunuh Abu
Jahal adalah dua anak Afra'. Kemudian bahwa ini bukan
persengketaan, tapi munasyadah (mempersumpahkan). Kemudian
jika munasyadah Nabi $ kepada hnu Mas'ud mengharuskan

penyumpahan dalam masalah hak harus begifu, maka
pengulangan munasyadah oleh beliau $ juga mengharuskan

pengulangan sumpah kepada orang yang disumpah mengenai

hak-hak, sedangkan ini bathiL Maka batallah pengaitan mereka

dengan ini. Lalu tidak tidak ada lagi hujjah bagi mereka dalam

mengharuskan tambahan ini dalam sumpah. Bila mereka berkata,
"lni tambahan yang baik."

Maka kami katakan, benar, maka silakan kalian berlakukan

sedekah dan shalat empat raka'at. Karena semua itu adalah

tambahan yang baik. Tidak boleh bagi seorang pun mengharuskan

kepada orang lain untuk melakukan sesuafu tertenhr yang berupa
dzikir dan kebajikan kecuali berdasarkan Al Qur'an atau As-
Sunnah yang nash{rya mengharuskan ifu. Jika tidak, maka tidak
orang yang mewajibkan apa yang tidak diwajibkan nasi berarti dia
maksiat terhadap Allah fr dan melanggar batas-batas-Nya.

Kemudian wajiblah kita melihat apa yang menguatkan

kebenaran pendapat kami dari naslrnash, lalu kami dapati
Allah ft berfirman,

fi:i ;rL,;"u, r( # tiAri r:r,u. q,;g
" Karnu tahan kedua saksi ifu sesudah shalat (unfuk

bersumpah), lalu mereka dengan narna Allah
jika kamu ragu-ragu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 106)
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Allah S berfirman,

4.3d;, u. $fl'':fi 4\ eQfr
" Ialu kduanya bercumpah dengan nama Allah,

'Saungguhnya percal<sian kami lebih layak diteima daripda
percakian kedua saksi itu'." (Qs. Al Maa'idah [5]: 107)

Allah $ berfirman,

'g,,?V'6'f;|i:tiL
'Maka orzng itu ialah empat kali bercumpah

dengan narna Allah." (Qs. An-Nuur l24l:61

Allah S berfirman,

'.nq e(#';r5';r3 6 aiJi (i;'9,$

'IstinSn' ,* *rr** dari hrlwnan olelt sumphnSn
empt l<ali abs nama Nlah." (Qs. An-Nuur P4: 8l

Allah S berfirman,

#"ir6\liais
" Merela bersumpah dengan nama Allah dengan sqala

" (Qs. Al An'aam [6]: 109)

Allah S berfirman,

o5,-sL,i,

"Katakanlah,'Ya, dqni Tuhankd." (Qs. Yuunus [10: 53)
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Allah & ddak memerintahkan seorang pun dalam

bersumpah dengan nama Allah, unfuk menambahkan sesuafu,

maka tidak boleh bagi seorang pun unfuk menambahkan sesuafu

pada itu dengan mewajibkan tambahan itu.

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Bakar

bin Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ayahku, Ali bin

Abdul 'Aziz mengabarkan kepada kami, Abu Ubaid mengabarkan

kepada kami, Isma'il bin Ja'far -yaitu Al Muqri- mengabarkan

kepada kami, AMullah bin Dinar mengabarkan kepada kami, dari
hnu Umar, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

Cztl

YI Lil! >u ulF
" Banngsiapa maka janganlah dia bercunph

kecuali dengan natna Allah."

lni nash yang sangat jelas yang mentrnjukkan batalnya

tambahan mereka dan ka,vajiban atas mereka dari itu, yang

menyelisihi apa yang diperintahkan Allah & di dalam Al Qur'an
dan As-Sunnah.

Dan shahih bahwa beliau $ bersumpah,

7;r,Jt't\
" ndak, demi Dzat Yang mernbolak-balil<kan hati."

Maka benar bahwa semua nama Allah S bisa digunakan

untuk bersumpah bagi orang yang bersumpah.

Ini termasuk apa yang di dalamnya mereka menyelisihi

Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit dalam riwayat yang shahih

dari keduanya, serta apa yang diriwayatkan dari Abu Musa dan Ali,

oU-u.fitt
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dan udak diketahui ada yang menyelisihi mereka dari kalangan
para sahabat "S dalam hal itu. Hanya Allah & yang kuasa

memberi petunjuk.

Kami tidak menemukan pendapat Abu Hanifah dalam hal
itu dari seorang pun sebelumnya.

Pendapat Malik, maka ada riwayat dari Syumih saja,

sebagaimana yang kami sebutkan.

Kemudian pendapat Malik dan AsySyafi'i tentang tempat
bersumpah, maka ini adalah pendapat yang tidak diwajibkan Al
Qur'an, tidak pula As-Sunnah, tidak pula riwayat yang tidak
shahih. Dan dalam hal ini mereka menirukan Man'uan.

Mereka menyelisihi Zaid bin Tsabit dan hnu Umar. Ini
sungguh sangat mengherankan.

Mereka juga menyelisihi Umar dalam hal mendatangkan
lelaki dari Irak untuk bersumpah di Makkah di hadapan para
sahabat di Irak dan Hijaz, dan menyelisihi Mu'awiyah dalam
mendatangkan seseorang dari Madinah ke Makkah dengan dihadiri
oleh para sahabat. Mereka mengagungkan hal seperti ini bila
sesuai dengan kecenderungan mereka. Kami tidak mengetahui ada
yang mendahului mereka dalam pendapat ini dari kalangan para
sahabat yang mereka berpedoman dengannya, kecuali bahwa
mereka beralasan dengan khabar-khabar yang insya Attah al<an

kami sebutkan

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Hasyim bin
Hasyim bin Utbah bin Abu Waqqash, dari Abdullah bin Msthas,
dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah S bersabda,
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4,o., L'r\a^,
, / v'/'' ry.JL A

')61 'u;:#
"Barangsiapa bersumpah di sisi mimbarku ini dengan

sumpah dusta, berarti dia memperciapkan tempahya di neraka."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin S1ru'aib: hrahim bin

Ya'qub mengabarkan kepadaku, hnu Abi Maryam mengabarkan

kepada kami, Abdullah bin Munib bin Abdullah bin Abu Umamah

bin Tsa'labah mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan

kepadaku, dari Abdullah bin Athi!4/ah, dari Abdullah bin Unais,

Abu Umamah bin Tsa'labah mengabarkan kepada kami, bahwa
Rasulullah,$ bersabda,

Ar//

Jr:,-J_ y.;g 6. t* g -b'+'e At 

-

tz./
a.ij *r

I

.li'k
"Barangsiapa bersumpah di sisi mimbarku ini dengan

surnpah dusta, yang dia menghalalkan haX;a seomng

muslim, maka absnya laknat Allah, malaikat dan sernua manusia.

Allah Ta'ala frdak akan menerima darin5n, baik pembelaan

maupun tebusan."

r./ /ClJ^ €-e
a

isitlr, .\r

\) Y* X, Jt'3

a,
,6t-l4̂Il

'F fit Jtl
)o/

,W Y ,:w?:t,r
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Diriwayatkan dari jalur hnu Wadhdhah, dari Abu Bakar bin
Abu Syaibah: Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami, dari
Simak, dari Alqamah bin Wail bin Hujr, dari ayahnya, bahwa dua
lelaki mengadukan persengketaan kepada Rasulullah $ mengenai

sebidang tanah, dan Rasulullah #i bersabda kepada pendakv.ra,

"Apakah engkau mempunyai bukfr atau saksi?" Dia menjawab,
"Tidak." Beliau bersabda, "Maka unfukmu sumpahnya." Dia
berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia orang lalim, tidak
memperdulikan apa yang dia sumpahkan, dia tidak menjaga diri
dari apa pun." Rasulullah $ bersabda, "hgkau tidak mernpun5mi

hak darinya selain ifu." Iralu orang ifu bersiap untuk bersumpah,
lantas Rasulullah S bersabda, "Ketahuilah, demi Allah,

dia bercumpah atas hartanSm unfuk memakannya seata zhalim,

niscaya dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah
berpaling darin5n."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin
Ma'mar mengabarkan kepada kami, Hibban -yaitu Ibnu Hilal-
mengabarkan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada

kami, dari Abdul Malik -yaitu hnu Umair-, dari Alqamah -yaitu
hnu Wa'il-, dari Wail bin Hujr, bahwa dia mendengar Nabi fl$
bersabda kepada pendalnua mengenai sebidang tanah, " BukfrmL?"

Dia berkata, "Aku tidak punya." Beliau bersabda, "Sumpahn5n."

Dia berkata, "Kalau begifu, dia akan membawa hartaku." Beliau

bersabda, " Tidak ada bagimu kecuali ifu." Ketil<a orang itu hendak
bersumpah, Rasulullah 8t bersabda, " Barangsiapa meranpas

tanah se@ra zhalim maka dia akan berjumpa dengan Allah pada

Hai Kiamat dalam keadaan Dia murka kepadanya."

Semua ini mereka jadikan argumen. Adapun khabar

Alqamah bin Wa'il, maka yang meriwayatkan dengan redaksi
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"pergi" adalah Simak bin Harb, sedangkan dia dhaTf menertma

talqin. Kemudian di dalamnya tidak dinyatakan, bahwa dia pergi ke

mimbar, dan bisa jadi maksudnya adalah hendak memulai

perkataannya untuk bersumpah. Dan di dalamnya juga tidak

dinyatakan bahwa Rasulullah S memerintahkannya bertolak dan

tidak pula berdiri. Tidak ada hujjah pada perbuatan seseorang

yang tidak diperintahkan Rasulullah #.
Dua khabar pertama, maka di dalam kedua khabar ini

hanya tentang pengagungan sumpah di sisi mimbar beliau $. Dan

di dalam kedua khabar ini tidak dinyatakan bahwa beliau S
memerintahkan agar yang difuntut tidak bersumpah kecuali di sisi

mimbamya. Dan kami tidak menyelisihi mereka dalam hal ini.

Seandainya kedua khabar ini mewajibkan orang yang

dituntut untuk tidak bersumpah kecuali di sisi mimbar beliau $,
niscaya Malik dan Asy-Syafi'i telah menyelisihinya dalam dua hal,

Pertama, keduanya tdak meminta sumpahnya di sisi

mimbar beliau kecuali dalam kadar harta tertentu dan tidak kurang

dari itu. Darimana mereka menemukan ini? Di dalam khabar ini
tidak ada pengkhususan sumpah di sisi mimbar beliau $ dalam

jumlah tertentu tanpa jumlah lainnya. Bahkan ini nash yang

menyamakan antara yang sedikit dan yang banyak dalam hal ifu.

Sebagaimana yang Hammam menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji mengabarkan kepada

kami, Abdullah bin Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin

Makhlad mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah

mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Numair mengabarkan

kepada kami, Hasyim bin Utbah mengabarkan kepada kami,

Abdullah bin Nisthas mengabarkan kepadaku, bahwa dia

mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah $ bersabda,
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.)61 'u;:fif;,tt'n>i )t, e';,
" TidaHah seseorang bersumpah di sisi mimbarku ini

dengan sumpah dusta, walaupun mengenai siwak hiah (masih

mudah), kecuali dia telah betsiapsiap menempati tempahya di
neraka)."

Maka tampaklah penyelisihan mereka terhadap khabar ini

sendiri.

Kedua, bahwa keduanya menyumpah orang yang jauh di

masjid-masjid lainnya, maka keduanya telah menyelisihi khabar ini
juga. Seandainya dibolehkan untuk tidak menyurmpah orang yang

jauh darinya di atas mimbar ifu, maka boleh juga unfuk orang lnng
dekat dengannya, tidak ada bedanya. Karena di dalam syari'at

fidak ada batasan untuk jauh dan dekat, kecuali seseorang

membatasi dengan pendapatnya lalu menambahkan dalam petaka

dan syari'at dengan apa yang tidak diizinkan Allah &.

Kami dapati orang yang kesulitan berjalan karena

kelemahannya unhrk menempuh seratus hasta, dan orang yang

tidak kesulitan berjalan unfuk menempuh serafus mil. Maka

jelaslah rusaknya pendapat mereka secara urnurn.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Rasululluh # melalui

jalur yang lebih shahih daripada kedua khabar ini, yaitu apa yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik, dari Al Ala' bin

Abdurrahman, dari Ma'bad bin Ka'b bin Malik, dari saudaranya,

Abdullah bin Ka'b, dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah $
bersabda, " Barangsiapa merampas hak seorang muslim dengan
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sumpahnya, maka Allah mengharamkan surga baginya dan

mewajibkan neraka unfuknya." Mereka berkata, "Walaupun

sesuatu yang sedikit, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda,

" Walaupun hanya sebatang siwak." Beliau mengatakannya tiga

kali.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bazzar: Ahmad bin

Manshur mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Yunus

mengabarkan kepada kami, Sufuan bin Uyainah mengabarkan

kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu

Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda,

abrt:e4?i ol.itAt;'; at
. -. \J'

Ar'eirl.*JJttY,-" r-; d t;* rtrt:)
.#u;t Jt:'
2 z/

" Tiga golongan Wng Allah tidak akan befricara kepada

mereka pada Hari Kiamaf -[-alu beliau menyebutkan di antara

mereka- dan orang Wng bersumpah dengan suafu sumpah setelah

shalat Ashar, yang dengan zumpah ifu unfuk meranpas haxa

seorang muslim."

Bila mengagungkan sumpah di sisi mimbar beliau #
menghamskan untuk tidak disumpahnya para terdakwa kecuali di

sisinya, maka pengagungan sumpah setelah shalat Ashar oleh

beliau $ juga mengharuskan untuk tidak disumpahnya para

terdal$/a kecuali pada wakhr itu. Dan ini menyelisihi pendapat

mereka.

Y
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Kemudian yang benar-benar mengherankan adalah

pengqiyasan mereka tentang seluruh masjid yang diqiyaskan
kepada masjid beliau $. Padahal tidak ada perbedaan pendapat

bahwa tidak ada keutamaan pada suah.r masjid pun di negeri-

negeri lainnya atas masjid-masjid lainnya, dan bahwa seandainya

suatu masjid dijadikan masjid agung dan dibiarkan penghimpunan

di masjid dgung, maka tentulah itu Udak menimbulkan dosa dan
kemakruhan. lalu dari mana keluamya qiyasan-qiyasan rusak ini?

Bila mereka berkata, "Kami lakukan itu agar pelaku

kebathilan segan." Maka kami katakan, kalau begihr, maka

lakukanlah itu dalam hal yang sedikit dan yang banyak. Karena
ancatnan datang mengenai semua itu di dalam Al Qur'an dan As-
Sunnah, bahkan mengenai sebatang siwak. Kecuali bila yang

sedikit itu menurut kalian sepele. Ini madzhabnya An-Nadz&am,
Abu Al Hudzail Al 'Alaf dan Bisyr bin Al Mu'tamir. Sedangkan

mereka adalah orang-orang yang tidak diikuti.

Sesungguhnya orang yang menginginkan kebenaran

terkadang mengkhawatirkan sum'ah dan kemasyhuran dalam

membawanya ke masjid agung, sehingga dia meninggalkan

haknya. Maka dengan pandangan kalian, kalian telah
menimbulkan pembatalan hak. Sungguh buruk pandangan ini.

Maka benarlah, bahwa seandainya sumpah diwajibkan di
suatu tempat tanpa tempat lainnya, dan di suafu keadaan tanpa
keadaan lainnya, niscaya beliau $ telah menjelaskannya. Bila

temyata beliau tidak menjelaskan itu, maka sumpah tdak
dikhususkan di suatu tempat tanpa tempat lainnya, tidak pula

suafu keadaan tanpa keadaan lainnya.

Standar yang dipandang oleh Malik dan Asy-Syafi'i, yaitu

menyimpang di masjid-masjid agung, maka telah kami sebutkan,
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bahwa AsySyafi'i menyebutkan, bahwa Abdurrahman bin Auf

mengingkari bersumpah di sisi Ka'bah kecuali mengenai perkara

darah atau harta yang banyak. Namun ini tidak dianggap karena

beberapa alasan. Yang pertama, bahwa ini riwayat yang gugur,

fidak diketahui asalnya, sumbemya dan pengeluarannya.

Kemudian seandainya pun ini shahih, maka tidak ada hujjah pada

seseorang selain Rasulullah #i. Kemudian AMurrahman

meninggal pada masa Utsman rg, maka wali Makkah saat ifu,

tidak diragukan lagi adalah dari kalangan sahabat karena masih j

dekatrya masa itu. Maka perkataan Abdunahman tidak lebih 
i

utama daripada perkataan sahabat lainnya. ]

AqrSyafi'i. Kami tidak mengetahui seorang pun lnng mendahului

Malik dalam pembatasan itu dengan tiga dirham, dan tidak pula

orang yang mendahului Asy-Syafi'i yang membatasinSa dengan

dua puluh dinar.

Bila dikatakan, "Sesungguhnya pada tiga dirham itu berlaku

Maka kami katakan, siapa yang membatasi ittr. Sebenamya l

orang-orang membatasi dengan seperempat dinar. Adapun tiga

dirham, maka itu fidak. Ini diselisihi oleh pembatasan AsySyafi'i, l

bahwa dua puluh dinar maruajibkan zakat di dalamnya. Darimana

terjadinya ini pada mereka, laitu pengkhususan itu tanpa

pengkhususan dua rafus dirham yang nashtya shahih

mengenainya.

Atau mereka juga diselisihi oleh orcng-oftmg lainnya

dengan standar ditnt Semua ini kekacauan lrang fidak ada

maknanp.
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Dan dikatakan kepada mereka, bagaimana menunrt kalian

tentang apa yang kurang dari standar yang di dalamnya berlaku

hukum potong tangan, apakah dianggap remeh dalam menzhalimi

kaum muslimin di dalamnya? Sungguh ini sangat jauh. Kami

mendapati satu juta dinar yang ditemukan dirampas, namun tidak

ma,vajibkan potong tangan di dalamnya, sedangkan perampasan

dan pencurian sama-sama sebagai kezhaliman dan pengambilan

harta dengan cara yang bathil, bahkan mungkin perampas lebih

besar dosanya, karena dia menyerang muslim secara terang-

terangan, bahkan kami tidak ragu bahwa perampas safu dinar

lebih besar dosanya daripada pencuri seperempat dinar.

Sementara di kalangan kaum muslimin ada yang merasakan

dirham itu besar karena kemiskinannya, dan ada juga yang

merasakan seribu dinar ihr sedikit karena keka5nann5n. Maka
jelaslah rusaknya pendapat-pendapat ini secara mq/akinkan tanpa

kemusykilan. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.
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KITAB KESAKSI,AN

t785- Masalah: Tidak boleh menerima kesaksian apa

pun dari kaum laki-laki maupun perempuan, keanali dari orang

yang adil dan diresfui.

Omng yang adil adalah orang yang tidak diketahui pemah

melakukan dosa besar, atau tidak diketahui pemah melakukan

dosa kecil secara terang-terangan.

Dosa besar adalah dosa yang disebut Rasulullah $ sebagai

dosa besar, atau dosa yang terdapat ancaman terhadapnya.

Sedangkan dosa kecil adalah dosa yang tidak ada ancaman

terhadapnya.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah &,

't;-;, bt'ti3 *'L6 {:,; oLWc -"5( 
W_

A$7fit1,$;1;?5 6:?-W
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"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu

omng fasik membawa suafu berita, maka periksalah dengan teliti
agar kamu tidak menimpakan suafu musibah kepada suatu kaum

tanp mengetahui kadaann5n, Wng menyebabkan lamu
menyaal atas perbuaknmu rfu. "(Qs. AI Hujuraat I49l:61

Dengan demikian, tidak ada kategori lain selain daripada
'fasik' atau'bukan fasik'. Fasik adalah orang yang biasa melakukan

kefasikan, dan semua dosa besar adalah kefasikan. Maka,

berdasarkan firman Allah tadi, gugurlah kar,rajiban menerima berita

orang yang fasik. Setelah orang fasik ihr, tidak ada yang tersisa

kecuali orang yang adil. Dan orang yang adil adalah orang lang
tdak melakukan kefasikan.

Adapun mengenai dosadosa kecil, Allah S berfirman,

31Kt i1 '.bi$ \1 '.{? \*i o!

@ qfiLsl,rLLi;&q
'Uika l<amu menjauhi dosa4osa besar di anbra dosadosa

yang dilarang kamu mengerjal<annya, niscaya kami hapus

kesalahan-kaalahanmu (dosadosanu tnng kecil) dan kami
masukkan karnu ke tempat yang mulia (surga)." (Qs. An-Nisaa'

[4]: 31)

Berdasarkan firman Allah ini, dapat disimpulkan bahwa

dosadosa selain dari dosa-dosa besar ifu dapat ditebus dengan

menjauhi dosa-dosa besar. Dosa yang Allah tebus atau gugurkan,

Udak halal bag seorang pun unfuk mencela atau menyifati

pelakunya dengan dosa tersebut.
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Demikian pula dengan orang 5nng telah bertobat dari

kekafiran atau yang lebih kecil daripada itu. Apabila dosa tersebut

telah gugur dengan tobat yang dilakukann5n, maka tak seorang

pun boleh mencela atau menyifati pelakunya dengan dosa yang

sudah digugurkan itu.

Terkait permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat:

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa setiap muslim ifu

adil, sampai dipastikan kefasikannya. Hal ifu sebagaimana

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwaptan Abu Ubaidah, dia

berkata: Katsir bin Hisyam menceritakan kepada kami, dia

berkata: Ja'far bin Burqan menceritakan kepada kami, dia berkata,

"(Jmar menulis surat unfuk Abu Musa yang berisi: 'Kaum

muslimin itu orang-orang yang adil, sebagian dari mereka dapat

memberikan kesaksian yang memberatkan bagi sebagian yang lain,

kecuali orang yang biasa memberikan kesaksian palsu, atau

pemah didera karena dijatuhi hukuman had, atau dicrrigai
kejujurannya terkait dengan hak wala atau terkait faktor
kekerabatan'."

Hadits tersebut juga diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad

bin Umar bin Anas Al Udzri, dia berkata: Abu Dzarr Al Harawi

dan Abdurrahman bin Al Hasan Al Farisi menceritakan kepada

kami, dia berkata: Abu Dzan menceritakan kepada kami, Al Khalil

bin Ahmad Al Qadhi As-Sijistani menceritakan kepada kami,

Yahya bin Muhammad bin Sha'id menceritakan kepada kami,

Yusuf bin Musa Al Qaththan menceritakan kepada kami,

Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, AMul Malik bin

Al Walid bin Ma'dan menceritakan kepada kami dari ayahnya,

bahwa Umar menulis surat untuk Abu Musa, lalu dia (ayah Abdul

Malik) menyebutkan isi surat tersebut sebagaimana adanya.
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Abdunahman bin Al Hasan Al Farisi berkata: Al Qadhi
Ahmad bin Muhammad Al Karkhi menceritakan kepada karni,

Muhammad bin AMillah Al Allaf menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ali bin Muhammad Al Warraq menceritakan kepada

kami, AMullah bin Abi Said menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Yahya bin Abi Umar Al Adani menceritakan

kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari ldris bin
Yazid Al Audi, dari AMullah bin Abi Burdah bin Abi Musa Al
Asy'ari, dari ayahnya, dia (Abu Burdah) berkata,

"Umar bin Al Khaththab menulis surat untuk Abu Musa Al
Asy'ari."

Lalu dia (Abu Burdah) menyebutkan isi surat tersebut,

sebagaimana yang sudah kami canfumkan di atas.

Di dalam risalah ini, dengan sejumlah sanad yang telah

disebutkan tadi, terdapat redaksi, "Dan analogikanlah berbagai

perkara, dengan sebagian lainnya. " Pada sebagian

dari sanad tersebut juga dinyatakan, " Dan ketahuilah befiagai
contoh dan misal."

Ifulah yang menjadi landasan para penganut madzhab

Hanafi, Malik dan Syafi'i terkait dengan pemberlakuan qiyas.

Namun mereka tidak peduli dengan yang sebaliknya, "Bahwa

kaum muslimin ih-r adil, sebagian dari mereka dapat memberikan

kesaksian yang memberatkan sebagian lainnya, kecuali yang biasa

memberikan kesaksian palsu, atau yang dicurigai kejujurannya

terkait dengan hak wala atau terkait faktor kekerabatan."

Para penganut ma&hab Maliki dan Syafi'i jelas-jelas

menyalahi hadits tersebut. Menurut mereka, kaum muslimin itu
tertolak (kesaksiannya), sampai terbukti sah keadilannya.
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Adapun kaum Abu Hanifah, menumforya kaum muslimin itu

adil, sampai lawan perkara melemahkan kesaksian saksi. Apabila

lawan perkara sudah melemahkan kesaksian seorang saksi, maka

kesaksian si saksi harus ditangguhkan, sampai dapat dibuktikan

keshalihannya.

Semua ifu bertentangan dengan perkataan Umar- Jadi,

terkadang perkataan Umar itu merupakan hujjah, dan terkadang

pula perkataannya bukanlah hujjah. Hal ini sebagaimana yang

dapat Anda lihat.

Jika ada yang berkata:

Diriwayatkan kepada Anda riwayat dari jalur Abu Ubaid: Al
Asyja'i mengabarkan kepada kami dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "(Orang) yang adil

dari kaum muslimin adalah yang tidak muncul keraguan

tentangnya."

Sementara dari jalur Al Bukhari disebutkan: Al Hakam bin

Nafi -yaitu Abu Al Yaman- mengabarkan kepada kami, Syu'aib

yaitu Ibnu Abi Hamzah mengabarkan kepada kami dari Az-Zvhn:

Humaid bin Abdirrahman bin Auf mengabarkan kepada kami,

bahwa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud berkata,

"Aku mendengar Umar bin Al Khaththab berkata,
'Sungguh, pada masa Rasulullah dahulu ada orang-orang yang

dihukum berdasarkan kepufusan wahyu, dan (sekarang) wahyu

sudah terhenti. Sekarang, Kami hanya akan menghukum kalian

berdasarkan amalan kalian yang terlihat. Maka, siapa saja yang

menampakan kebaikan kepada kami, kami akan mempercayainya

dan mendekatinya. Kami tidak dapat mengambil pufusan apa pun

terkait dengan batinnya, dan Allah-lah yang akan menghisabnya
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terkait dengan batinnya. Namun siapa saja yang menampakan

keburukan kepada kami, maka kami tidak akan mempercayainya

dan tidak akan membenarkannya, meskipun. dia berkata:

Sesungguhnya maksudku baik'. "

Maka kami katakan: Ini merupakan hadits shahih yang

bersumber dari Umar. Semua riwayat yang kami nukil daringa

senada dengan apa yang kami katakan, yaitu bahwa semua

muslim ifu adil, selama tidak nampak keburukan dari dirinya.

Seperti itulah yang dikatakan oleh hrahim. Demikian pula yang

diriwayatkan bahwa kepada Umar pemah dikatakan,

"Sesungguhnya kesaksian palsu sudah marak terjadi?" Maka Umar

berkata, "Seseorang tidak akan memsa berkecukupan di dalam

Islam tanpa adanya orang.otang yang adil."

Makna lahiriahnya yaitu, bahwa orang-orang yang adil

adalah kaum muslimin, kecuali orang yang terbukti pernah

memberikan kesaksian palsu.

Demikianlah yang diceritakan kepada kami oleh Hammam

dari Al Baji, dari Abdullah bin Yunus: Baqi bin Makhlad

mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah

mengabarkan kepada kami, Waki mengabarkan kepada kami, Al
Mas'udi mengabarkan kepada kami dari AMurahman bin Al

Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dia (Al Qasim bin

Muhammad) berkata, "[Jmar bin Al Khaththab berkata,

'Camkanlah, seseorang tidak akan merasa berkeorkupan di dalam

Islam karena kesaksian palsu. Karena kami hanya akan menerima

(kesaksian) orang yang adil)'."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu Abi
Syaibah: hnu Abi Za'idah mengabarkan kepada kami dari Shalih

bin Hay, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Kesaksian seorang pria
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muslim itu diperkenankan, selama dia tidak membunuh orang

merdeka atau diketahui adanya cacat pada agamanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah juga:

Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami dari Auf, dari Al
Hasan, bahwa dia memperkenankan kesaksian orang yang shalat,

kecrrali jika lawan perkara mengemukakan keterangan yang

mencacatkannya.

Jika ada yang berkata: Diriwalatkan kepada Anda dari jalur

hnu Abi Syaibah: Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur,

dari hrahi, bahwa di dalam persoalan talak diperkenankan

kesaksian tersangka atau terhrduh.

Maka kami jawab: Mungkin saja persoalan talak ihr

mendapatkan perlakukan khusus berdasarkan firman Allah &,

'b;lj(-iU'"6Wi:c,$|5I6SQiW

7; "e-i :, €j;? { \H,'ifr 
W5 i::g
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ati{"ifi|'{e fi, 
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'Hai nabi, apabila l<amu mencenikan Istei-isteimu, maka

hendakkh kamu ceraikan mereka pada uraktu mereka dapat

(menghadapi) iddahnya (yang trelad, dan hitunglah waktu iddah itu
serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kanu
keluarkan mereka dai rumah mereka dan janganlah mereka

(diizinkan) ke luar, kecuali mereka mengerjakan pefruatan keji

Wng terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia

telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendirt. Kamu frdak

mengebhui barangkali Allah mengadakan saudah itu squatu hal
yang baru. Apabila merel<a telah mendekati al<hir iddahryn, maka

rujukikh mereka dengan baik abu lepaskankh mereka dengan

baik, dan percakil<anlah dengan dua orang saksi yang adil di
anhm kamu, dan hendaHah l<amu tegakkan kesakian ifu karena

Allah. Demikianlah diben pengajann dengan itu orang tnng
beriman kepada Allah dan hari al<hirat Barangsiapa berbkwa

kepada Allah, nisca5n Dia akan mengadakan baginya jalan keluar."
(Qs. Ath-Thalaaq 165l: L-21

Berdasarkan firman Allah tersebut, yang diperkenankan

memberikan kesaksian dalam persoalan talak tersebut hanyalah

orang yang dikenal (adil), bukan orang yang dicurigai.

Pihak-pihak yang berpendapat bahwa kaum muslimin

adalah orang-orang adil, sehingga mereka diperkenankan

memberikan kesaksian sampai diketahui adanya cacat pada diri
mereka, berargumentasi dengan mengatakan bahwa, seoftmg

muslim bebas dari segala cacat sebelum dirinya baligh. Namun
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apabila dia sudah buligh sehingga menjadi muslim seufuhnya,

maka Islam ihr merupakan kebaikan. Bahkan Islam merupakan
simpul pengikat semua kebaikan. Jadi dapat disahkan bahwa dia
adalah orang baik. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa dia
adalah orang yang adil, sampai diyakini kebalikan dari hal itu pada
dirinya.

Kami katakan: Apabila seorang muslim baligh, maka dia
berada dalam bagian orang-orcmg yang ditakdirkan mendapatkan
kebaikan dan keburukan, dan tak seorang pun bisa luput dari
dosa.

Allah S berfirman,

F.S*W tl1 ,n iL,,;;6:tfrL.g-5;

'Uil<alau Allah menghukum manusia karena kelzalimannya,
nisaya frdak akan ditinggalkan-Nla di muka bumi sauatupun dari
makhluk Snng melab. "(Qs. An-Nahl [16]: 61)

Allah & j,rgu berfirman,

iy A; v i-.i,,- 4 ;tSi {ifr ,+ti_ jj
)1i1 o.q#,,

'Dan kalau sekinnya Allah menyiksa manusia disebabkan
nisaya Dia tidak akan meninggalkan di abs permukaan

buni suatu mahluk yang melata pun."(Qs. Faathir t351, 45)

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa semua orang
pasti menzhalimi dirinya sendiri dan melakukan perbuatan dosa.
Apabila hal tersebut sudah ditetapkan dan dipastikan, maka berita
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dan kesaksiannya harus ditangguhkan, sampai diketahui di

kelompok manakah dosadosanya menempatkannya: Apakah di

kalangan orang-orang fasik, sehingga kesaksiannya digugur-kan

berdasarkan firman Allah &,

;#, l'ClS *'L6, 5:V bLYJt; 
-"5i qJi

q*1fr3u,$;1;?5 il:?*fj
"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu

orang fasik metnbawa suafu beita, Maka periksalah dengan teliti

agar kamu tidak menimpakan suafu musibah kepada suafu kaum

tanpa mengetahui keadaanqn yang menyebabkan kamu menyal
atas pefruatanmu rfu. "(Qs. Al Hujuraat l49l:51

Atau, di kalangan orang-orang yang diampuni kesalahan-

kesalahan yang pemah dilalnrkannya, dimaafkan kezhaliman-

kezhalimannya terhadap diri sendiri, dan diampuni dosadosa yang

pemah diperbuatrya karena tobatrya, atau karena menghindari

dosadosa besar dan memproteksi diri dosadosa kecil, berkat

karunia Allah kepada kita.

Abu Yusuf berkata, "Siapa saja yang selamat dari

peibuatan keji atau dosa besar yang diganjar dengan hukuman

had, dan dia biasa melakukan bertagai ka,vajiban, dan kebaikan

dalam dirinya lebih banyak daripada maksiatrya, maka kami

terima kesaksiannya. Sebab, tak ada seorang pun hamba yang

luput dari perbuatan dosa.

Namun jika maksiatnya lebih banyak daripada kebaikannp,
maka kami tolak kesaksiannya. Kami juga tidak akan

memperkenankan (menerima) kesaksian orang yang suka bermain
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catur dan berjudi dengannya. Demikian pula, kami pun tidak akan

menerima kesaksian orang yang bermain dengan burung merpati

dan menerbangkann5a. Begitu pula, kami juga tidak akan

menerima kesaksian orang yang banyak melakukan sumpah

palsu."

Perkataan Abu Yusuf ini konhadiktif. Sebab, perkataan ini
berdasarkan pada aspek banyaknya kebaikan atau banyaknya

keburukan. Ini jelas tidak benar. Karena orang yang pemah sekali

saja melakukan perbuatan zina, maka dia adalah orang yang fasik,

sampai dia bertobat.

Selain ifu, Abu Yusuf juga menolak kesaksian seseorang

hanya karena dia memainkan burung merpati, padahal kami tidak
pemah tahu bahwa perbuatan tersebut diharamkan, selama orang

itu tdak mencuri merpati milik orang lain.

Di lain pihak, AsySyafi'i juga berkata, "Jika sebagian besar

kebiasaannya adalah melakukan ketaatan dan menjaga muru'ah,
maka saya terima kesaksiannSn. Namun jika sebagian besar

kebiasaannya adalah melakukan kemaksiatan dan tidak menjaga

muru'ah, maka saya tolak kesaksiannya."

Seharusnya AsySyafi'i hanya mengatakan ketaatan dan

kemaksiatan saja, tanpa menyebutkan muru'ah karena ini
berlebihan dan merusak konsh:ksi permasalahan. Karena jika

upaya penjagaan muru'ah itu termasuk ketaatan, maka ketaatan

yang sudah disebutkan sudah mencakupnya. Tapi jika penjagaan

muru'ah tidak termasuk ketaatan, maka tdak boleh

mensyaratkannya dalam urusan agarna, jika tidak ada nash Al
Qur'an maupun sunnah atas hal ifu.
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Malik mengatakan menunrt riwayat Muhammad bin Abdil
Hakam darinya, "Siapa saja yang sebagian besar kondisinya

adalah melakukan ketaatan dan belum pemah melakukan dosa

besar, maka dia adalah orang yang adil."

Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat

kami, dan inilah pendapat yang benar, sebagaimana yang telah

kami jelaskan. Hanya kepada Allah-lah memohon taufik.

L786. Masalah: Dalam kasus perzinaan, tdak
diperkenankan menerima kesaksian yang disampaikan kurang dari
empat orang pria yang adil dan memeluk agama Islam, atau setiap

satu pria digantikan dengan dua orang wanita muslimah yang adil.

Dengan demikian, maka saksi tersebut bisa jadi berupa tiga

orang pria dan dua orang wanita, atau dua orang pria dan empat
orang wanita, atau seorang pria dengan enam orang wanita, atau

delapan orang wanita saja.

Sementara dalam semua hak lainnya, seperti yang terkait
dengan hukuman had dan darah, juga yang terkait qishash,

pemikahan, talak, rujuk, dan harta, tidak diperkenankan menerima

kesaksian kecuali dari dua orang pria muslim yang adil, atau
seorang pria dengan dua orang wanita, atau empat orang wanita
saja. Pada semua ifu, kecuali terkait dengan hukuman had,

dibolehkan menerima kesaksian dari seorang pria yang adil dan
dua orang wanita yang juga adil, namun disertai dengan sumpah
dari pihak penunhrt.

Sementara terkait dengan persusuan, diperbolehkan
menerima kesaksian seorang wanita yang adil, atau seorang pria
yang adil.
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Mengenai kewajiban menerima kesaksian empat orang pria

dalam kasus perzinaan, hal ifu berdasarkan kepada nash At

Qur'an, dan tidak ada silang pendapat dalam hal itu. Allah &
berfirman,

i-,1r;6:,# ;{35i'o;r-rjg
i,j,.Cfr3,J(.J.571;'^t'?W{;|E'"F

i(o$W4;4-$r56i rt3

,x.r,'6u I ?

"Dan orang-orang yang menuduh umnik-wanib yang baik-

baik (berbuat zina), dan mereka tidak mendabngl<an empat orang
saksi, maka deralah mereka (yang menuduh ifu) delapn puluh kali
dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selatna-

larnanya. Dan mereka ifulah oreng-oftng yang fasik." (Qs. An-
Nuur I24l:41

Sedangkan mengenai kamjiban menerima kesal<sian dua

orang pria dalam semua hak lainnya, atau kesaksian seorang pria

bersama dua orang wanita dalam kasus utang-piutang, hal itu
berdasarkan kepada firman Allah &,

g,,Ff rty i+ 7).i 6y rlir. A$i W-

J *Y ;u{tiagu)L'# ?Kii\pt
{rt *{L,s $t $3i3,: ! 4?n ;l; (z- (.K
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; i:\i'e'o;;j * edVG'33.,1 ;9,
"Hai orang-orang yang beiman, apabila kamu

bermu'arnalah tidak secara funai unfuk waktu yang ditenfukan,

hendaklah kamu menuliskannjn. Dan hendaklah seorang penulis

di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan-

DJh, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orzng

Wng berhubng itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu),

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah

ia mengwangi sdikit ptn daripada hutangnya. Jika Jnng
berhutang ifu orang Wng lemah akalnya atau lemah (keadaannya)

atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah

walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan

dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di anbramu). Jika bk ada

dua orang lelaki, maka holeh) seorang lelaki dan dua orang

perempuan dai saksi-saksi yang kamu ridhai. " (Qs. Al Baqarah

12]282)

Allah & j,rgu berfirman,

WGU.$jgrx4| fiY{;;{\W
1;'"ur;; [, G;.] { "9, -;;t'rfiis i::.;i
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"Hai nabi, apabila kanu mencenikan istei-isteimu maka
hendaHah kamu ceraikan merel<a pda waktu mereka dapat
(manghadapi) iddahnya (yang vnjar), dan hitunglah wktu iddah itu
serb bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu
keluarkan merel<a dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar, kecuali merel<a mengerjakan pertuabn keji
tnng tenng. Ifulah hukurn-hukun Allah, Maka sesungguhnSn dia
telah berbuat zhalim terhadap dirtnya sendiri. Kamu frdak
mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu ssuafu hal
tnng baru. Apabila mereka telah mendel<ati al<hir iddahqn, maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah merel<a dengan
baik, dan percaksikanlah dengan dua orang saksi tnng adil di
antan kamu dan tegakkanlah kesaksian l<arena Allah. " (Qs. Ath-
Thalaaq 1651:7-2l.

Namun sekelompok omng mengldaim bahwa diterimanya
kesaksian dua orang pria adil dalam semua hal karena diqiyaskan

atau dianalogikan kepada nash firman Allah tentang talak dan
ruiuk. Akan tetapi, mereka kemudian berbeda pendapat tentang
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kesaksian kaum perempuan saja (tidak disertai kesaksian dari

kaum laki-laki) dalam berbagai hal, juga tentang diterimanya

kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian kaum

laki-laki pada selain perrnasalahan utang-piutang secara tempo
(transal$i yang pembayarannya dilakukan secara tempo).

Pihak-pihak yang mengatakan diterimanya kesaksian kaum

perempuan saja (tanpa ada kesaksian kaum pria) berbeda

pendapat tentang: berapakah jumlah perempuan yang bisa

mengakibatkan kesaksian mereka diterima. Mereka juga berbeda

pendapat tentang saksi dan sumpah pihak penuntut.

Zufar, sahabat Abu Hanifah, mengatakan bahwa tdak
boleh menerima kesaksian kaum perempuan saja, jika fidak

disertai kesaksian kaum laki-laki sarna sekali, baik dalam kasus

kelahiran, penyusuan, aib perempuan, maupun dalam berbagai

perkara lainnya. Namun kesalrsian kaum perempuan yang disertai

kesaksian kaum laki-laki dipe6olehkan unfuk diterima dalam kasus

perceraian, pemikahan dan pemberian kemerdekaan-

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah: hnu
Abi Za'idah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid,

dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Di antara kesaksian-kesaksian ifu ada

kesaksian yang tidak diperkenankan unfuk diterima, kecuali

beberapa kesaksian kaum perempuan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Az-Zuhr5, dia berkata,
"Sunnah telah berlaku, bahwa kesaksian kaum perempuan

dipertolehkan pada perkara-perkara yang hanya diketahui oleh

mereka."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu Abi
Sabrah, dari Musa bin Uqbah, dari Al Qa'qa', dari hnu Umar,
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"Kesaksian kaum perempuan saja tidak diperbolehkan unfuk

diterima, kecuali dalam un$an yang hanya diketahui oleh mereka,

seperti terkait dengan aurat perempuan, kehamilan mereka, serta

haid mereka."

Diriwayatkan dari ;alur hmhim bin Abi Yahya, dari hnu
Dhumairah, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ali, bahwa

kesaksian kaum perempuan saja tidak diperbolehkan untuk

diterima, sampai kesaksian mereka ifu disertai dengan kesaksian

kaum laki-laki.

Atha meriwayatkan riwayrat yang senada dengan ifu, dan

begifu riwayat dari umar bin Abdil Aziz, sehingga riwayat tersebut

sah berasal dari keduanya.

Diriwayatkan dari Said bin Al MusaSryib dan AMullah bin

Utbah, "Kesaksian perempuan tidak dapat diterima, kecuali pada

sesuatu yang biasanya hanya diketahui oleh mereka."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hasan bin Umarah,

dari Az-Zuhri dan Al Hakam bin Utaibah -Az-Zuhri berkata:

Diriwayatkan dari Said bin Al Musa3ryab, dari Umar. Sedangkan Al
Hakam berkata: Diriwayatkan dari Ali, kemudian Umar sepakat

dengan Ali, bahwa kesaksian kaum perempuan fidak

diperbolehkan dalam kasus perceraian (talak), pemikahan, darah

(Qishash) maupun hukuman had.

Diriwayatkan dari jalur lbnu Wahb dari Ismail bin Ayiyas,

dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Az-Zrhi, "Telah berlaku sunnah

dari Rasulullah $ dan dua khalifah setelah beliau, bahwa

kesal<sian kaum perempuan tidak diperbolehkan unhrk diterima

dalam hukuman had, pemikahan dan talak."
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Diriwayatkan secara sah dari hrahim An-Nakha'i, bahwa

kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan unfuk diterima

dalam persoalan talak, pemikahan, maupun hukuman had. Namun

hrahim An-Nakha'i memperbolehkan unfuk menerima kesaksian

kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria

dalam masalah pemberian kemerdekaan, wasiat, dan utang
piutang.

Diriwayatkan se@ra shahih dari Hasan Al Bashri, "Tidak

boleh menerima kesaksian kaum perempuan dalam persoalan

hukuman had, luka yang disengaja, talak, pemikahan, baik disertai

dengan kesaksian seorang pria atau kurang dari itu. Namun

kesaksian kaum perempuan boleh diterima dalam persoalan luka

yang tak sengaja, wasiat, dan utang piutang, jika disertai dengan

kesaksian seorang pria, juga dalam persoalan-persoalan yang

harus melibatkan kesaksian perempuan. "

Diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib, "Kesaksian kaum

perempuan udak diperbolehkan dalam kasus pembunuhan,

hukuman had, talak dan pemikahan."

Diriwayatkan dari Qatadah bahwa kesaksian kaum

perempuan tersebut tidak diperbolehkan dalam kasus perceraian

dan pemikahan.

Diriwa5ra&an dari Az-Zvhri bahwa kesaksian kaum

perempuan tidak diperbolehkan dalam persoalan hukuman had,

talak, pemikahan, dan pemberian kemerdekaan. Namun Az-hhn
memperbolehkan kesaksian kaum perempuan dalam

permasalahan wasiat terkait utang-piutang dan juga dalam kasus

pernbunuhan.
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Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa kesaksian

kaum perempuan tidak diperbolehkan dalam kasus perceraian.

Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa kesaksian kaum
perempuan tidak diperbolehkan dalam kasus perceraian,

pemikahan, hukuman had, dan pemberian kemerdekaan. Namun
kesaksian kaum perempuan diperbolehkan dalam kasus jual-beli,

juga dalam kasus yang terkait dengan hak yang mereka ridhai dan
praktikan secara ma'nrf atau baik.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hanafiyah bahwa

kesaksian kaum perempuan dipe6olehkan dalam persoalan diyat.

Diriwayatkan secara shahih dari Syuraih bahwa ia

mempertolehkan kesaksian dua orang perempuan dalam
pemberian kemerdekaan, jika kesaksian kaum perempuan tersebut

disertai dengan kesaksian kaum laki-laki.

Diriwayatkan se@ra shahih dari Asy-Sya'bi bahwa

kesaksian seorang pria dan dua orang wanita dipertolehkan unfuk
diterima dalam kasus perceraian dan luka yang sengaja. Namun
kesaksian kaum perempuan tidak diperbolehkan dalam kasus luka
yang disengaja dan dalam kasus !/ang mengakibatkan

dijatuhkannya hukuman had.

Diriwayatkan secara shahih dari Abu Asy-Sya'tsa, Jabir bin
Zaid bahwa kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan

kesaksian seorang pria boleh diterima dalam kasus perceraian dan
pemikahan.

Diriwayatkan secarcr shahih dari Iyas bin Muawiyah bahwa

kesaksian dua orang perempuan dapat diterima dalam kasus

perceraian.
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Diriwayatkan dari Hammad bin Abi Sulaiman bahwa

kesaksian kaum perempuan dalam persoalan had tidak dapat
diterima.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AI Hajjaj bin Minhal
dari Hammad bin Salamah, dari Abdullah bin Aun, dari
Muhammad bin Sirin, bahwa Syuraih memperkenankan kesaksian

empat orang perempuan yang memberatkan seorang pria terkait
dengan persoalan mahar yang harus diberikan kepada seomng

wanita.

Diriwayatkan dari jalur AMurrazaq, dari Ibnu Juraij, dari
Hisyam bin Hujair, dari seseorang yang diridhai (nampaknya yang

dimaksud orang yang diridhai ini adalah Thawus), ia berkata,

"Kesaksian kaum perempuan diperbolehkan unhrk diterima dalam

hal apa pun, jika ditopang oleh kesaksian kaum laki-laki, kectrali

dalam kasus perzinaan, karena hal tersebut tidak layak dilihat oleh

kaum perempuan."

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Yazid, yaitu hnu Harun
mengabarkan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari Az-Zubair bin
Al Khuraits dari Abu Lubaid, dia berkata, "Sungguh, dulu pernah

ada orang mabuk yang kemudian menceraikan istrinya dengan

talak tiga. Kemudian, empat orang perempuan memberikan
kesaksian atas hal itu, lalu hal ifu dilaporkan kepada Umar bin Al
Khatthab. Maka Umar memperkenankan kesaksian kaum
perempuan tersebut, lalu ia pun menceraikan suami-isti ihr."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Al
Mutsanna: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami
dari Hirasy bin Malik Al Jahdhami: Yahya bin Ubaid mengabarkan

kepada kami dari ayahnya, bahwa seorang pria dari Amman
selesai minum, kemudian dia menceraikan istrinya dengan talak
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tiga. Lalu sejumlah kaum perempuan memberikan kesaksian atas

hal itu. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada Umar bin

Al Khaththab, lalu Umar pun memperkenan-kan kesaksian kaum

perempuan tersebut. Akan tetapi, si ishi enggan untuk diceraikan.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin AMullah bin Yazid

Al Muqri: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Abu
Thalaq mengabarkan kepada kami dari seorang perempuan,

bahwa ada seomng perempuan yang memperkosa seorang anak

kecil, kemudian perempuan tersebut membunuh anak kecil ifu.

[-alu, ada empat orang perempuan yang memberikan kesaksian

atas hal itu, dan Ali bin Abi Thalib pun memperkenankan

kesaksian kaum perempuan tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Hafsg

bin Ghiyats mengabarkan kepada kami dari Abu Thala', dari
saudara perempuannya yaiu Hindun bintu Thalaq, dia berkata,

"Aku bersama sekelompok perempuan dan seorang anak kecil

yang diselimuti. I alu seorang perempuan berdiri dan melevuati

anak kecil tersebut, kemudian perempuan ihr menggauli anak kecil

tersebut. Ibu dari si anak kemudian berkata kepada perempuan

yang memperkosa anaknya, "Demi Allah, engkau sudah

membunuhnya." Lalu ada sepuluh orang perempuan yang

memberikan kesaksian atas hal ifu di hadapan Ali, dan aku adalah

wanita yang kesepuluh dari mereka. Lalu Ali pun memuhrskan

wanita tersebut wajib membayar diyat dan Ali membantunya

sebesar dua ribu.

Diriwayatkan dari jalur Abu Ubaid: Husyaim mengabarkan

kepada kami dari Hajjaj bin Arthah, dari Atha', dia berkata,
"umar bin Al Khaththab memperkenankan kesaksian kaum
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perempuan yang disertai kesaksian kaum laki-laki dalam persoalan

talak dan nikah.u

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid: Yazid

mengabarkan kepada kami dari Haijai, dari Atha' bin Abi Rabbah,

bahwa dia memperkenankan kesaksian kaum perempuan dalam

persoalan nikah.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Al Mutsanna: Abu

Muawiyah yaitu Muhammad bin Khazim Adh-Dharir mengabarkan

kepada kami dari ayahnya, dari Atha' bin Abi Rabah, dia berkata,
useandainya delapan perempuan yang memberikan kesaksian di

hadapanku, bahwa ada seorang wanita sudah melakukan

petzinaan, niscaya aku merajam perempuan yang berzina ifu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq: hnu Jumii

mengabarkan kepada kami dari Atha' bin Abi Rabah, dia berkata,

"Kesaksian kaum perempuan yang disertai kesaksian kaum laki-laki

ifu diperkenankan dalam hal apa pun. Dan kesaksian dua orang

perempuan png disertai dengan kesaksian tiga orang laki{aki iuga

diperkenankan dalam kasus petzinaan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah:

Ismail bin Ula5yah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin

Aun, dari Muhammad bin Sirin, bahwa seorang pria mengakui

sebagai pemilik perabotan mmah, kemudian empat orang

perempuan datang dan memberikan kesaksian. Mereka berkata,
uKarni telah memberikan mahar kepada laki-laki itu, dan kami

katakan kepadanya, 'Tolong persiapkan mempelai wanita ihr'!"

Lalu Syuraih memuhrskan bahwa pria tersebut mengganti

perabotan mmah, dan Syuraih pun berkata kepada laki{aki ifu,

"sesungguhnya biaya untuk mempersiapkan mempelai perempuan

diambil dari hartamu."
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Ini merupakan riwayat yang sngat shahih.

Adapun para ulama mutaakhirin, Sufuan Ats-Tsauri
mengatakan pada salah safu dari dua pendapattya: Kesaksian dua
orang perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria
dalam masalah qishash, talak, nikah dan apa pun dapat diterima
kecuali dalam permasalahan hukuman had.

Kesaksian kaum perempuan saja juga dapat diterima pada

kasus-kasus yang hanya bisa diketahui oleh kaum perempuan.

Utsman Al Buthi dan Sufyan mengatakan pada salah satu

dari dua pendapatnya, "Kesaksian kaum perempuan yang disertai

dengan kesaksian seorang pria dalam masalah talak, nikah dan
apa pun dapat diterima kecuali dalam permasalahan hukuman had

dan qishash. Kesaksian kaum perempuan saja juga dapat diterima
dalam permasalahan yang hanya dapat diketahui oleh kaum
perempuan. Namun kesaksian kaum perempuan saja tidak dapat
diterima dalam permasalahan persusuan, kecuali jika kesaksian ifu
berasal dari satu orang pria dan dua orang wanita."

Al Hasan bin Haly mengatakan, kesaksian kaum
perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria dalam
permasalahan had dapat diterima. Dan kesaksian seoftrng
perempuan saja dalam permasalahan kelahiran juga dapat
dibenarkan, jika ia berkata, "Perempuan ini telah melahirkan anak
ini." Nasab anak tersebut dapat dinisbatkan kepada ayahnya,
meskipun tidak ada seorangpun selain perempuan tersebut yang

memberikan kesaksian atas hal itu.

hnu Abi Laila mengatakan, kesaksian kaum perempuan
saja dapat diterima dalam persoalan yang terkait dengan aib
perempuan dan perkara-perkara yang hanya bisa diketahui oleh
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kaum perempuan. Namun kesaksian mereka tidak dapat diterima

dalam permasalahan persusuan, kecr.rali jika kesaksian tersebut

berasal dari seorang pria dan dua orang wanita, atau dari dua

orang pria.

Laits bin Sa'd mengatakan, kesaksian kaum perempuan

saja dapat diterima pada persoalan yang tidak diketahui oleh kaum

laki-laki. Namun kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan

kesaksian seorang pria tidak dapat diterima dalam persoalan

qishash, hukuman had, talak, dan pemikahan- Kesaksian dua

oftmg perempuan yang disertai dengan kesaksian safu orang pria

dapat diterima dalam persoalan pemberian kemerdekaan dan

wasiat.

Abu Hanifah mengatakan, kesaksian dua orang perempuan

png disertai dengan kesaksian sahr orang pria dapat diterima

dalam semua hukum, mulai dari awal sampai akhir, kecuali dalam

persoalan qishash dan hukuman had. Kesaksian kaum perempuan

atau kesaksian dua orang perempuan yang disertai dengan

kesaksian seorang pria juga dapat diterima dalam permasalahan

talak, nikah dan rujuk. Namun kesaksian kaum perempuan saja

tidak dapat diterima dalam persoalan persusuan, berakhimya masa

iddah karena melahirkan, dan dalam permasalahan istihlal.

Akan tetapi jika disertai dengan kesaksian satu orang pria,

maka kesaksian dua orang perempuan tersebut dapat diterima.

Kesalsian kaum perempuan saja juga dapat diterima dalam

permasalahan kelahiran dan perkara-perkara yang terkait dengan

aib kaum perempuan.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan,

kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima dalam penetapan
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berakhimya masa iddah karena melahirkan, juga dalam masarah
istihlal.

Imam Malik mengatakan, kesaksian kaum perempuan yang
disertai dengan kesaksian seorang pria atau kurang dari itu, tidak
dapat diterima dalam permasalahan qishash, hukuman had, talak,
nikah, rujuk, pemberian kemerdekaan, penetapan nasab,
penetapan hak wala' maupun dalam penetapan stahrs ihshan.
Kesaksian kaum perempuan yang disertai dengan kesaksian
seorang pria dapat diterima dalam permasalahan utang-piutang
harta, pemberian hak perwakilan, dan wasiat yang tidak
mengandung unsur pemberian kemerdekaan. Kesaksian kaum
perempuan saja juga dapat diterima dalam persoalan aib
perempuan, kelahiran, men!rusui, dan istihlal -Karena kesaksian
seorang saksi dapat diterima jika disertai dengan sumpah dari
pihak penunfut, maka kesaksian dua orang perempuan yang
disertai dengan sumpah dari pihak penuntut juga dapat digunakan
sebagai dasar unfuk memberikan kepuhrsan. Kesaksian dua orang
perempuan yang disertai dengan sumpah dari pihak penggugat
juga dapat dijadikan dasar untuk memberikan pufusan dalam
permasalahan qasamah (funtutan surnpah).

AsySyafi'i mengatakan bahwa kesaksian dua orang
perempuan yang disertai dengan kesaksian seorang pria dapat
diterima dalam permasalahan harta seluruhnya, juga dalam
pemberian kemerdekaan. Sebab hamba sahaya ifu merupakan
harta. Juga dapat diterima dalam permasalahan pembunuhan yang
tidak sengaja, juga dalam pemberian wasiat harta kepada
seseorang.

Namun kesaksian kaum perempuan tidak dapat diterima
dalam penetapan wasiat, baik disertai dengan kesaksian seorang
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pria atau lainnya. Kesaksian kaum perempuan saja juga dapat

diterima pada perkara-perkara yang hanya dapat diketahui oleh

kaum perempuan

Abu Ubaid mengatakan, kesaksian kaum perempuan yang

disertai dengan kesaksian seorang pria tidak dapat diterima kecuali

dalam permasalahan harta saja.

Abu Sulaiman mengatakan, kesaksian kaum perempuan

yang disertai dengan kesaksian seorang pria tidak dapat diterima

kecuali dalam permasalahan harta saja.

Adapun silang pendapat mereka tentang berapakah iumlah
perempuan yang kesaksiannya dapat diterima -saat kesaksian

mereka saja dapat diterima (meskipun tidak disertai kesaksian

pria), maka:

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin al-I(hatthab,

sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, bahwa posisi setiap

saksi laki-laki digantikan dengan dua orang perempuan. Jadi,

kesaksian dari kaum perempuan baru dapat diterima dalam

persoalan yang menerima kesaksian kaum laki-laki, apabila jumlah

kaum perempuan itu sebanyak empat orang.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib pendapat seperti tadi,

dan pendapat ifu pun merupakan pendapat Asy-Sya'bi, An-Nakha'i

pada salah satu dari dua pendapatrya, Atha', Qatadah menurut

pendapaffrya yang bersifat global, hnu Syabramah, Asy-Syaf i dan

para sahabatrya, Abu Sulaiman dan para sahabatrya.

Namun mereka mengatakan kesaksian safu orang wanita

saja bisa diterima dalam permasalahan persusuan.
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Utsman Al Buthi mengatakan, kesaksian kaum perempuan
saja tidak dapat diterima jika jumlah mereka kurang dari tiga
orang.

Sekelompok ulama mengatakan, kesaksian dua orang
perempuan dapat diterima pada persoalan yang diperbolehkan
unfuk menerima kesaksian kaum perempuan saja (meski kesaksian
mereka tidak disertai kesaksian kaum laki-laki). Pendapat ini
merupakan pendapat Az-A)hn kecuali dalam permasalahan istihlal
saja. Karena dalam permasalahan istihlal ini kesaksian safu orang
bidan saja sudah bisa diterima.

Al Hakam bin Utaibah mengatakan, pada semua kasus

tersebut dapat diterima kesaksian dua orang perempuan. Pendapat
ini merupakan pendapat hnu Abi Laila, Malik dan para
sahabatnya, serta Abu Ubaid.

Namun sekelompok ulama mengatakan kesaksian seorang

wanita saja sudah bisa diterima.

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia memper-
bolehkan kesaksian seorang bidan. Hal tersebut juga diriwayatkan
kepada kami dari Abu Bakar, dan Umar dalam permasalahan

istihlal. Bahkan Umar menetapkan hak waris berdasarkan
kesaksian tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat Az-Zuhri,
An-Nakha'i, Asy-Sya'bi pada salah safu dari dua pendapatnya.

Pendapat ini pun merupakan pendapat Hasan Al Bashri, Symraih,

Abu Az-Zinad, Yahya bin Said Al Anshari, Rabi'ah dan Hammad
bin Abi Sulaiman. Dia berkata, "Meskipun perempuan tersebut
perempuan Yahudi.'

Semua itu mereka katakan dalam permasalahan istihlal,
kecuali Asy-Sya'bi dan Hammad. Karena keduanya mengatakan
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hanya berlaku pada permasalahan yang hanya diketahui oleh

kaum perempuan saja. Pendapat ini menrpakan pendapat l-aits

bin Sa'd.

Su!,tan Ats-Tsauri mengatakan bahwa kesaksian seorang

perempuan dapat diterima pada permasalahan yang terkait

dengan aib perempuan, dan perkara-perkara yang hanya diketahui

oleh kaum perempuan. Pendapat ini pun merupakan pendapat

Abu Hanifah dan para sahabatnSn. Pendapat ini pun sah

diriwalntkan dari hnu Abbas.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Utsman dan Ali

-keduanSn adalah Amirul Mukminin-, juga dari hnu Umar,

Hasan Al Bashri, dan Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari Rabi'ah, Yahya bin Said, Abu Az-Zinad,

An-Nakha'i, Syrraih, Thawus dan AsySp'bi, putusan unh.rk

menerima kesaksian seorang perempuan dalam kasus persusuan.

Bahkan Utsman memisahkan suami-istri berdasarkan

kesaksian keduanya (seorang wanita dan seorang pria). Az-Zuhn

menufurkan bahwa orang-orang juga menganut pendapat tersebut.

As5r-Sya'bi juga menuturkan demikian terkait dengan

pemberian putusan se@ra global. Diriwaptkan dari hnu Abbas,

bahwa perempuan yang memberikan kesaksian tersebut juga

diminta untuk bersumpah, disamping diterima kesalsiannya.

Diriwayatkan secara shahih dari Muawiyah, bahwa ia
memberikan pufusan terkait sebuah rumah berdasarkan kesaksian

Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Tak ada orang lain 5nng
memberikan kesaksian atas hal ifu selain dari Ummu Salamah.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar, Ali, Al Mughirah bin
Sgm'bah, dan hnu Abbas, bahwa mereka tidak memisahkan
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(suami istri) hanya karena kesaksian seorang wanita tentang
adanSn ikatan saudara sepersusuan di antara keduanya. Pendapat
ini merupakan pendapat Abu Ubaid. Abu ubaid berkata, "Aku

memfatwakan pemisahan (suami-istri) berdasar-kan kesaksian itu,
namun aku tidak memberi putusan (demikian) berdasarkan

kesaksian tersebut."

Diriwayatkan kepada kami dari Umar, bahwa dia berkata,
"Seandainya kami buka pinfu ini, maka tidaklah seorang wanita
ingin memisahkan seorang pria dari istinya, melainkan wanita itu
akan melakukan hal- tersebut (memberikan kesaksian tentang
adanya ikatan saudara sepersusuan antara suami-isfui tersebut).

Al Auza'i berkata, "Saya memufuskan berdasarkan

kesaksian seorang wanita sebelum terjadinya pemikahan, dan saya
juga melarang terjadinya pemikahan, namun saya tidak akan
memisahkan (suami-istri) setelah terjadinya pemikahan, hanya
gara-gara kesaksian keduanya (seorang wanita dan pria yang

memberikan kesaksian tentang adanya ikatan saudara sepersusuan

antara suami-istri tersebut)."

Abu Muhammad berkata: Di antara hujjah kelompok yang

tidak mau menerima kesaksian kaum perempuan saja, atau tidak
mau menerima kesaksian seorang perempuan yang diiringi dengan

kesaksian laki{aki, kecuali dalam kasus utang-piutang semata,

adalah perkataan mereka:

Allah & telatr memerintahkan untuk menerima kesaksian

empat orang saksi pria dalam kasus perzinaan, unhrk menerima
kesaksian dua orang laki-laki atau kesaksian seorang laki-laki yang

disertai dengan kesaksian dua orang perempuan dalam kasus

utang-piutang, untuk menerima kesaksian dua orang muslim atau
dua orang non-muslim -yang diperintahkan bersumpah disamping
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memberi kesaksian-dalam kasus wasiat yang dibuat dalam

perjalanan, dan unhrk menerima kesaksian dua orang adil dari

kalangan kita dalam kasus perceraian dan rujuk.

Rasulullah $ bersabda dalam kasus gugat-menggugat

sebidang tanah, " (hgkau akan menerima pufusan sauai dengan

kesaksian) dua orang saksimu, atau sumpah pihak tergugat. Tidak

ada Snng lain bagimu selain itu."

Baik Allah maupun Rasul-Nya, tidak menyebut jumlah saksi

dan sifat mereka, kecuali pada nash-nash yang telah disebutkan

tadi. Oleh karena itulah nash-nash tersebut harus dijadikan sebagai

pegangan dan tidak boleh dilampaui. Juga tidak boleh menerima

ketenhran selain ketenfuan nash-nash tersebut, kecuali ketenfuan

yang sudah disepakati kaum muslimin unfuk menerimanya.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui seorang

pun dari pihak-pihak yang bersebeftmgan pendapat dengan kami,

ada yang mengikuti -terkait pendapatrya mengenai kesaksian-

nash-nash yang tetap, baik dari Al Qur'an maupun sunnah, tjma',

qiyas, kehati-hatian, atau pun perkataan para sahabat. Sementara

semua pendapat yang sifatn5n seperti itu (Udak mengikuti Al

Qur'an, Sunnah dan seterusnya) merupakan pendapat yang cacat,

bertentangan dan batil. Sehingga tidak boleh dikemukakan dalam

agama Allah dan tidak boleh digunakan untuk menghukumi kaum

muslimin dalam urusan nyawa, kemaluan, kulit maupun harta

mereka.

Sekarang, taruhlah kami fidak menglaitisi argumentasi

mereka dengan nash-nash yang telah disebutkan ifu. Akan tetapi,

kami akan memperlihatkan kepada mereka -dengan izin dan

banfuan Allah, bagaimana penyimpangan dan penentangan
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mereka terhadap nash-nash yang telah disebutkan itu, dan ihr
terjadi secara temng-terangan.

Adapun Abu Hanifah, ia rnemperkenankan kesaksian kaum
wanita dalarn kasus pemikahan, talak dan rujuk, jika kesaksian
mereka ifu disertai kesaksian seorang pria. Sebenamya hal ini
tidak ada di dalam ayat Al Qur'an. Sebaliknya, yang ada di dalam
Al Qur'an hanyalah firman Allah &,

+#J"$hv;,r,i3,:;K;u';iiJ(;f,$

'Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan
baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kanu. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Maka, siapakah yang kondisinya lebih mengherankan
daripada orang yang rnenilai adanya pertentangan antara hadits
tentang surnpah yang mengirinE kesaksian saksi dengan firman
Allah &,

{16 6K i ry "3=;q u i-q i'LF"6

i'.:3i e'o;;j * 9t4W'33J
" Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dai orang-

orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang letaki, maka

holeh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi
yang kamu idhai. "(Qs. Al Baqarahlzl:282)

" i{{:ei$ K4 ) i l,Jtt1*\j
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Dia pun tidak mau berpegang pada firman Allah yang

membolehkan diterimanya kesaksian dua orang perempuan, jika

kesaksiannya disertai kesaksian seorang pria, karena hal dianggap

bertentangan dengan lirman Allah &,

K4;f'"siib1*V
"Dan pewksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di

anbm kamu. "(Qs. Ath-Thalaaq 165l:2\

Jika mereka mengatakan bahwa seorang wanita adil dan

seorang pria adil ittr bisa disebut dua orang yang adil dari kalangan

kita, maka kami katakan bahwa tiga orang laki-laki dan dua oreng

perempuan yang memberikan dalam kasus perzinaan juga dapat

disebut empat oftrng saksi. Demikian pula dengan dengan tiga

orang pria dan safu orang safu yang memberi kesaksian dalam

kasus perzinaan, mereka juga bisa disebut empat orang salsi.

Tidak ada perbedaan sarna sekali.

Selanjutnya, mereka menerima kesaksian seorang

perempuan, karena diterimanya kesaksian kaum perempuan.

Namun mereka Udak mau menerima kesaksian seomng

perempuan dalam kasus persusuan, padahal sunnah menegaskan

tentang diterimanya kesaksian seorang perempuan ini. Pendapat

yang sesuai sunnah ini pula yang dikatakan mayoritas ulama salaf.

Jika mereka berkata, "Kami menganalogikan hal ih-r (kasus

persusuan) pada utang piutang atau bansaksi jual beli yang

pembayarannya dilakukan secara tempo," maka kami katakan:

"Jika demikian, analogikan saja hukuman had dalam hal

tersebut dan qishash pada utang piutang yang pembayarannya

ditangguhkan, karena tidak ada perbedaan sama sekali.
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Jika mereka mengklaim adanya ijma tentang tidak
diterimanya kesaksian kaum perempuan dalam persoalan

hukuman had, maka yang paling pendusta di antara mereka

adalah Atha.

Sedangkan Imam Malik menganalogikan sebagian 'kasus
yang terkait dengan harta benda' kepada 'utang-piutang atau
transaksi yang pembayarannya dilakukan secara tempo'. Namun
Imam Malik tidak menganalogikan 'pemberian kemerdekaan atas

seorang budak' kepada 'kasus utang-piutang atau transaksi yang

pembayarannya akan dilakukan secara tempo tersebut.

Imam Malik juga menerima kesaksian dua orang
perempuan yang tidak diperkuat dengan kesaksian seorang pria
dalam permasalahan yang terkait dengan harta dan qasamah
(tuntutan untuk bersumpah), dengan catatan harus disertai dengan
adanya sumpah dari pihak penuntut. Padahal kami Udak

mengetahui ada seorang pun dari ulama salaf yang darinya
diriwayatkan pendapat seperti ini.

Imam Malik juga berbeda pendapat dengan mayoritas
ulama dalam menolak kesaksian seomng perempuan pada kasus

istihlal.

Sementara diterimanya kesaksian dua orang perempuan
berkonsel$/ensi diterimanya kesaksian beberapa orang perempuan
saja. Maksudnya, kesaksian kaum perempuan tersebut hanya
dilakukan oleh kalangan mereka saja, tanpa disertai dengan
kesaksian dari kaum pria.

lain Imam Malik lain pula Iman Asy-Syafi'i karena Imam
AsySyafi'i menganalogikan perkara yang terkait dengan harta
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dengan utang-piutang atau hansaksi yang pembayarannya akan

dilangsungkan secara tempo.

Kepada Imam AsySyafi'i ini dikatakan:

"Mengapa engkau tidak menganalogikan semua kasus

hukum kepada utang-piutang atau transaksi yang pembayaran-nya

akan dilakukan secara tempo tersebut?

Memang apa bedanya antara perkataan seseorang: 'Aku

menganalogikan semua hukum kepada kasus utang-piutang atau

hansaksi lrang akan dilakukan se@ra tempo tersebut, yang

notabene semuanya merupakan hukum,' dengan perkataan Anda:

'Aku hanya menganalogikan perkara-perkara yang terkait harta

saja dengan utang-piutang atau bansaksi yang pem-bayarannya

akan dilakukan se@ra tempo tersebut, karena satna-sarna terkait

dengan percoalan harta?'

Bukankah tindakan pembedaan ini mengandung unsur

keseru.renang-wenangan ataupun keserampangan.

Demikianlah sikap mereka yang bertentangan dengan nash,

qiyas dan perkataan ulama salaf. Tak seorang pun dari mereka ada

yang memperhatikan ketentuan Uma'. Karena, sebagaimana sudah

kami sebutkan di atas dari Zufar, bahwa ia tidak mau menerima

kesaksian kaum perempuan saja dalam permasalahan apa pun.

Yunus bin AMillah menceritakan kepada kami, Abu Bakar

bin Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ayahku

mengabarkan kepada kami, Ali bin AMul Aziz mengabarkan

kepada kami, Abu Ubaid mengabarkan kepada kami, Husyaib

mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan Al

Bashri, ia berkata,

Al Muhalla - tzld



"Kesaksian atas kasus pembunuhan ifu sebanyak empat
orang saksi, sebagaimana halnln kesaksian atas kasus perzinaan-"

Atas dasar apa mereka menganalogikan pembunuhan,
qishas dan hukuman had dengan kasus yang di dalamnya diterima
kesaksian dua orang perempuan, namun mereka tidak
menganalogikan semua itu dengan kasus perzinaan, padahal
perzinaan itu lebih mirip dengan semua permasalahan di atas,
karena sama-sama berkonselnuensi mendatangkan hukuman had
dan sama-sama terkait dengan persoalan nyawa.

Atau, atas dasar apa mereka menganalogikan semua ifu
dengan kasus yang di dalamnya diterima kesaksian seorang pria
dan dua orang wanita, karena sarna-sama hukum dan merupakan
sama-sama kesaksian?

Dengan demikian, maka jelaslah ketidakbenaran perkataan
mereka secara meyakinkan.

Apabila pendapat-pendapat yang disebutkan di atas terbukti
sudah gugur, maka pendapat yang benar dan sesuai dengan
kebenaran adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk
mempersaksikan kepada saksi, ketika kita melakukan hansaksi
jual-beli.

Allah S berfirman,

"-721-ti t\1lrip"i',

'Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.o (es. AI
Baqarah 12\ 2821,

Allah & jrlgu memerintahkan kita untuk mencatat kasus

utang-piutang atau transaksi yang pembayarannya akan dilakukan
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secara tempo. Allah & pun memerintahkan kita untuk

mempersaksian hal tersebut kepada dua saksi pria, atau kepada

saksi seorang pria dan dua saksi wanita yang diridhai.

Allah & jugu memerintahkan kita untuk mempersaksFkan

kepada dua orang saksi yang adil dari kalangan kita, ketika terjadi

perceraian dan rujuk.

Pada semua nash yang telah disebutkan di atas, fidak

terdapat sesuatu yang bisa kita ;adikan patokan ketika terjadi

perselisihan dalam semua ifu, atau ketika terjadi perselisihan

mengenai berapa jumlah saksi. Sebab, mungkin saja kedua orang

saksi tersebut meninggalkan dunia atau salah safungra saja, atau

keduanya sarna-sama lupa atau salah satunya saja, atau keduanya

sarna-sama berubah atau salah safun5n saja.

Adalah suafu hal yang aneh dan merupakan jalan yang

sesat ketika ada seseorang yang menplahi perintah pada agnt-ayat

yang telah disebutkan di atas dengan terang-terangan, dimana

mereka menyatakan:

"Apabila kalian melakukan transaksi jual-beli, maka tidak

perlu mempersalsikannya. Apabila kalian melakukan utang-

piutang sampai batas wakhr tertenfu, maka kalian tidak perlu

mencatatrya, jika kalian ingin. Bahkan, kalian juga tidak perlu

mempersaksikan kepada seorang pun atas hal itu, jika kalian

ingin."

Selanjutrya, mereka ingin mengaburkan nash yang sudah

disebutkan di atas pada kasus yang sebenamya tidak tercakup di

dalamnya, sehingga akan bertentangan dengan ayat tersebut dan

mengklaim sesuatu yang sebenamya tidak tercakup dalam ayat

tersebut. Na'udzubillah.
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Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi mereka

dengan ayat-ayat yang sudah disebutkan.

Adapun sabda Rasulullah $, " (Engkau akan menerima

pufusan sesuai dengan kesaksian) dua orang saksimu atau sumpah
pihak tergugat, b'dak ada sesuafu yang lain bagimu selain ifu,"
maka sebenamya para pengikut madzhab Hanafi, Maliki dan

Syafi'i merupakan orang-orang yang pertamakali memasukan ke

dalam hadits tersebut sesuatu Slang tidak terkandung di dalamnya.

Oleh karena itulah mereka membolehkan kesaksian seorang pria

dan dua orang wanita dalam kasus yang terkait dengan harta,

padahal ketentuan tersebut Udak terdapat di dalam AI Qur'an,
kecuali pada kasus utang-piutang yang pembayaranryra akan

dilangsungkan secara tempo.

Dengan demikian, mereka telah melampaui ketenfuan
hadits di atas berdasarkan analogi mereka yang rusak.

Adapun metodologi kami berbeda dengan mereka. Kami
katakan dengan memohon pertolongan Allah bahr,rn telah sah
diriwayatkan dari Rasulullah $, yaih.r apa yang diriwagntkan

kepada kami melalui dari jalur Abdurrazaq dari Sufuan Ats-Tsauri,
dari Mansur Al Mu'tamir dan AI A'masy, keduanya meriwayatkan
dari Abu Wa'il, bahwa Al Asy 'Asy menemui Abdullah bin Mas'ud
yang saat ifu sedang berbicara kepada orang-orang tentang
turunnya firman Allah $&,
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4f J46 ofii ;rt #, {"16'riiiy

t'; G) Pi{5',iit frH'- ii :}$i a & {E {
@lj-5G15#i{3il'iii

'Sesunggahnya orang-orang yang menukar janjdnya

dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang

sdikit mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan

Allah tidak akan berkata-kab dengan mereka dan tidak akan

melihat kepada mereka pada Hart Kiamat, dan tidak (pula) akan

mensucikan mereka. Elagi mereka, adzab yang pdih. " (Qs. Aali

Imman [33]: 77)

Al Asy'ats kemudian berkata, "Ayat tersebut diturunkan

berkenaan dengan diriku dan seorang pria yang berselisih

denganku, terkait sebuah sumur. Nabi $ kemudian bertanya

kepadaku, 'Apakah engkau mempunyai bukti?' Aku menjawab,

'Tidak.' Maka beliau bersabda, 'Maka persilakan pia ifu (seteru Al
Asybsy) betsumpah'."

Dalam hadits ini, disebutkan bahwa Rasulullah $ kadang

menuntut pihak penggugat unfuk mendatangkan dua orang saksi,

dan terkadang menuntut memberikan bukti yang mutlak. Dengan

demikian, maka bukti tersebut haruslah berupa segala sesuatu

yang dikatakan seseorang dari kaum muslimin, bahwa sesuafu ifu

merupakan bukfi.

Kami dapati bahwa dua orang saksi adil itu kadang juga

disebut'bukti', sehingga kesaksian keduanya harus diterima dalam
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hal apa pun, kecuali dalam kasus dimana di dalamnya Allah
menetapkan hanrs ada empat orang saksi.

Kami juga mendapati Rasulullah S bersaMa melalui

riwayat yang disampaikan kepada kami,

1. Diriwayatkan dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Muhammad

bin Rumh menceritakan kepada kami, Al-l-aits bin Sa'd

menceritakan kepada kami, dari hnu AMil Hadi, dari

AMullah bin Dinar, dari AMullah bin Umar, dari
Rasulullah $, bahwa beliau bersabda dalam sebuah hadits,

"Kqaksian dua orang perempuan sebanding dengan

kqkian seonng pia."

2. Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Said bin Abi Maryam

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abi Ja'far
menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam mengabar-kan

kepadaku dari Iyadh bin Abdillah, dari Abu Said Al Khudri,
bahwa Rasulullah S bersaMa dalam sebuah hadits,

" Bukankah kesaksian seorang perempuan ifu setengah dari
kesakian seorang prta?' Kami (para sahabat menjawab,
"Benar, ya Rasulullah."

Dengan demikian, Rasulullah S$ telah menetapkan bahwa

kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang

pria. Oleh karena itu, tentunya kesaksian perempuan yang dapat
diterima sebagaimana kesaksian seorang pria, han5ralah kesaksian

dua perempuan. Seperti ifu pula setemsnya.

Jika ada seseorang yang berkata: Berdasarkan dalil-dalil

tersebut, mengapa engkau tidak mau menerima kesaksian seorang
pria, padahal hal itu sudah diriwayatkan secara shahih dari
Syuraih, Mutharif bin Mazin, Zurarah bin Aufa, atau mengapa
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engkau tidak mau menerima kesaksian seorang wanita, padahal

Muawi5nh sudah menerimanya.

Maka kami jawab: Kami terhalang untuk melakukan ihr

(menerima kesaksian seorang pria atau kesaksian seorang wanita)
oleh keputusan Rasulullah # yo"S memerintahkan saksi untuk

bersumpah.

Seandainya boleh menerima kesaksian safu orang, baik
saksi itu laki-laki atau perempuil, padahal Rasulullah # fidak

menerimanSn, niscaya sumpah yang beliau perintahkan ihr menjadi

sesuatu yang sifatrya tambahan atau perorma. Tidak mungkin
Rasulullah $ melakukan hal itu.

Dengan demikian, dapat diryatakan secara shahih bahua
tidak boleh menerima kesaksian safu orang pria maupun safu

orang wanita, kecuali dalam masalah (1) hilal, sebagaimana 3nng
sudah kami sebutkan pada pembahasan tentang puasa, dan dalam

masalah (2) persusuan.

Alasan yang melatarbelakangi kami fidak menerima

kesaksian seorang wanita adalah hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Abdullah bin Rabi':

Muhammad bin Abban Al Balkhi dan Ya'qub bin hrahim
menceritakan kepada kami, keduanya berkata se@ra bersama-

sama: Ismail bin hrahim yaitu hnu Ulayyah menceritakan kepada

kami dari Ayyrrb AsSakhtiyrani, dari hnu Abi Mulaikah: Ubaid bin

Maryam menceritakan kepadaku dari Uqbah bin Al Harits.

hnu Abi Mulaikah berkata: Aku mendengar hadits ini dari
Uqbah bin Al Harits, narnun aku lebih hapal hadits Ubaid, dia
berkata,
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"Aku menikah dengan seorang wanita, lalu datanglah

seorang wanita berkulit hitam yang kemudian berkata (kepadaku

dan istriku), 'Sungguh, aku menlnrsui kalian berdua'. Mendengar

pemyataan seperti ifu, maka aku pun menghadap Rasulullah #l,
dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikah

dengan seorang wanita, lalu datanglah seorang wanita berkulit

hitam dan mengatakan (kepadaku dan istriku): 'Sungguh, aku

menyusui kalian berdua'. Padahal wanita kulit hitam ifu berdusta'.

Mendengar perkataanku ihr, beliau berpaling dariku, lalu

aku datang ke hadapan beliau. Aku berkata, 'Wanita berkulit hitam

itu berdusta'. Beliau kemudian bersabda, 'Ehgaimana dengan

istimu itu, sementam wanib berkulit hitam ifu sudah mengklaim

bahwa dirinSn men5rusui kalian berdua. Tinggalkanlah istimu itu'!'

Abu Muhammad berkata: l-arangan Nabi $ itu merupakan

sebuah pengharaman-

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al
Hu&afi: AMurrazzaq menceritakan kepada kami, dia berkata:

hnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: hnu Syihab

berkata, "Seorang wanita berkulit hitam mendatangi penghuni tiga

rumah yang saling melakukan pemikahan, lalu wanita tersebut

berkata, 'Mereka adalah anak-anakku yang laki-laki dan

perempuan'. Maka Utsman pun memisahkan mereka yrang telah

melangsungkan pemikahan. "

Diriwayatkan kepada kami dari Az-Zrhi, bahwa ia berkata,

"Orang-orang mengamalkan hal ifu (menerima kesaksian seorang

wanita dalam masalah persusuan) pada masa sekarang ini,

berdasarkan pada pufusan Utsman terkait wanita-wanita yang

menyusui, apabila mereka ifu tidak dicurigai melakukan

kebohongan."
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Diriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Jabir bin Abi Asy
Sya'tsa, dari hnu Abbas, dia berkata, "Kesaksian seorang

perempuan dalam masalah persusuan itu diperkenankan (unhrk

diterima)."

Abu Muhammad berkata: Adapun berita yang kami

canhrmkan dari perkataan Az-Ztrhri,'Telah berlaku sunnah dari

Nabi $, Abu Bakar dan Umar, . bahwa kesaksian kaum

perempuan dalani perceraian, penikahan dan hukuman had tidak

diperkenankan unfuk diterima," ifu merupakan petaka. Karena

riwapt tersebut terpufus sanadnya, berasal dari jalur periwa5ntan

Ismail bin Agyas, seorang perawi yang dha'if, dat'. Al Hajjaj bin

Arthah, seorang 5nng celaka.

Adapun riwayat dari Umar gnng menyatakan, "SeandainSa

kami buka pintu ini, maka tidaklah seorang wanita ingin

memisahkan seorang pria dari istinya, melainkan dia dapat

melakukannya."

Riwayat ini sebenamya bers-rmber dari Al Harits Al
Ghanawi, seorang perawi yang tidak diketahui keadaannla, dari

Umar-

lagi pula, perkataan seperti ini mustahil keluar dari sosok

Umar. Sebab perkataan ifu Udak berbeda dengan ungkapan,

"Tidaklah dua orang pria ingin membunuh seorang pria dan

menyerahkan hartan5a kepada orang lain, serta memisahkann5a

dari istinya, melainkan keduanya pasti mampu melalnrkan hal

itu," laifu dengan cara keduanya memberikan kesaksian yang bisa

mengakibatkan terjadinya semua itu.

Di sisi lain, menurut akal sehat, fidak ada bedanya antara

seorcng pria dengan seorang wanita, antara dua orang pria
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dengan dua orang wanita, dan antara empat orang pria dengan

empat orang wanita, dalam kemungkinan melakukan perbuatan

dusta dan berkospirasi melakukan perbuatan tersebut. Demikian

pula dengan kelalaian yang mungkin terjadi pada mereka, meski

hanya sesaat. Namun demikian, jiwa manusia akan lebih percaya

kepada kesaksian delapan perempuan ketimbang kesaksian empat

orang laki-laki.

Semua pertimbangan logika ini tidak ada artinla sarna

sekali, karena yang menjadi pedoman adalah Al Qur'an dan

sunnah, tdak lebih.

Adapun pihak-pihak yang mengkhususkan hal itu
(penerimaan kesaksian perempuan) pada kondisi dimana kaum

laki-laki tidak boleh melihatrya, pengkhususan ini pun sebenamya

batil dan tidak dapat dibenarkan.

Karena, yang dihalalkan bagi seorang perempuan unfuk

melihat aurat perempuan lainnya, satna saja dengan yang

dihalalkan bagi kaum laki-laki untuk melihat aurat lak-lah lainnya.

Dan sebenamya ia tidak dipertolehkan untuk melihat aurat orang

lain, kecuali ketika bersaksi atau dalam keadaan danrat, seperti

penglihatan mereka terdapat aurat dua orang yang sedang berzina.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan sama sekali antara laki{aki dan

perempuan. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Adapun tentang diterimanya sumpah (penggugat) bersama

(kesaksian) saksi, diriwayatkan kepada kami dari umar bin Al
Khaththab, bahwa ia memutuskan perkara berdasarkan sumpah

bersama kesaksian seorang saksi.

Sedangkan orang-orang yang cerdas, mereka pasti tahu

bahwa perilaku seperti ini merupakan penyamaran murahan.
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Dirir,rnyatkan dari hnu Wahb, dari Anas bin lyadh: Dhamrah

mengabarkan kepadaku, bahwa Ja'far bin Muhammad

mengabarkan kepada mereka, dia berkata: Aku mendengar

ayahku berkata kepada Al Hakam bin Utaibah, "Rasulullah db

memufuskan perkara dengan sumpah serta kesaksian seorang

saksi." Ali juga memufuskan perkara di tengah-tengah berdasar-

kan hal ihr.

Diriwayatkan melalui jalur Husyaim bin Hushain bin

AMirmhman, bahwa AMullah bin Utbah bin Mas'ud memutuskan

piutang unfuk seseorang yang dapat mendatangkan seomng saksi,

dan hnu Mas'ud pun menyumpah orang ifu bersama kesaksian

saksinya.

Hal itu pun diriwa5atkan secara shahih dari Umar bin AMil
Aaz dan AMurrahman bin Abdil Hamid, dan juga dari S!ruraih.

Hal itu pun diriwayatkan dari jumlah ulama, antara lain Sulaiman

bin Yasar, Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf, Abu Az-itnad,

Rabi'ah, Yahya bin Said Al Anshari, Iyas bin Muawiyah, Yahya bin

Ma'mar, dan ahli fikih frang tuiuh serta lainnya.

Pendapat itu pun merupakan pendapat Malik dan Asy
Syafi'i. Hanya saja, keduan5n hanya mengamalkan ihr (penerimaan

kesaksian seorang saksi yang disertai sumpah dari pihak

penggugat) dalam persoalan harta.

Diriwaptkan dari Umar bin Abdil Adz, bahwa ia

memufuskan dengan hal ifu (menerima kesaksian seorang saksi

yang disertai sumpah dari pihak penggugat) dalam persoalan luka

yang disengaja dan tidak sengaja.
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Malik juga memufuskan dengan hal ifu pada permasalahan

qishah yang terkait nyawa, narnun tidak memuhrskan dengan ifu
pada permasalahan pemberian kemerdekaan.

Sementara AsySyafi'i memutuskan dengan hal itu pada

permasalahan pemberian kemerdekaan-

Kami juga menerima riwayat dari Az-Zrhn tentang

pengingkaran Al Hakam atas putursan tersebut, dan dia berkata,

"Ifu mempakan bid'ah yang belum pemah diada-adakan manusia.

Orang yang pertama kali memuhrskan dengan hal ifu adalah

Muawiyah."

Atha berkata, "Orang yang pertama kali memufuskan

dengan hal itu adalah AMul Malik bin Marwan."

Al Hakam bin Utaibah menyinggung pengingkarannya itu.

Diriwayatkan juga dari Umar bin Abdil Aziz, bahwa dia

melakukan ralat dengan tidak lagi memutuskan berdasarkan hal

itu. Karena dia mendapati penduduk Syam tidak mempmktikan-

nya-

hnu Sytrbrumah juga melarang hal itu.

Demikian pula dengan Abu Hanifah dan para sahabatrya.

Abu Muhammad berkata: Pada pembahasan sebelum ini,

telah kami sebutkan batalnya argumentasi yang menolak hukum ini
(menerima kesaksian safu orang saksi yang disertai sumpah dari
pihak penggugat) dan juga hukum lainnya, dimana mereka

berargumentasi dengan firman Allah &,
b"e)-qu*4\Wi'
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"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu)." (Qs.Al Baqarah l2l: 2821

Juga dengan firman Allah &,

*Siii;'t'1*13
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di

antara kamu. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Demikian pula dengan sabda Rasulullah:

.l z o1.,..

" (hgkau akan menerima pufusan sesuai dengan kesakian)

dua orang sakimu, atau sumpah pihak tergugat."

Semua argumentasi mereka kemukakan tentang penolakan

terhadap penetapan hukum berdasarkan sumpah (dari pihak

penggugat) dan kesaksian safu orang saksi tersebut teranulir.

Namun demikian, yang mengherankan adalah sanggahan

mereka dalam hal ini dengan perkataan Az-Zuhn, "Orang yang

pertama kali memutuskan berdasarkan hal ifu adalah Muawiyah."

Padahal mereka mengadopsi nominal yang ditetapkan Muawiyah

terkait zal<at fihah, dimana dalam kasus ini tidak ada safu atsar

pun yang shahihbersumber dari Nabi S.
Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bisyr dan Abdullah

bin Numair mengabarkan kepada kami, keduanya berkata secara

serempak: Yusuf bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Qais

bin Sa'd mengabarkan kepadaku dari Amr bin Dinar, dari hnu
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Abbas, bahwa Rasulullah $ memutuskan perkara berdasarkan

sumpah (dari pihak penggugat)dan kesaksian satu orang saksi.

Ahmad bin Qasim mengabarkan kepada kami, ayahku,

yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada

kami, kakekku, yaifu Qasim bin Ashbagh, mengabarkan kepada

kami, Muhammad bin Sulaiman Al Munkiri mengabarkan kepada

kami, Musaddad dan Muhammad bin Al Mutsanna serta Abdullah

bin Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, mereka semua

berkata: Abdul Wahhab bin AMul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan

kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir
bin Abdullah, bahwa Nabi $ memutuskan perkara berdasarkan

sumpah (pihak penggugat) beserta kesaksian seorang saksi.

Diriwayatkan dari jalur periwaptan Abu Daud diriwayab

kan: Abu AI Mush'ab mengabarkan kepada kami, Abdul Azizbin
Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada lorni dari Rabi'ah

bin Abi AMurraham, dari Suhail bin Abi Shalih, dari alnhnya, dari
Abu Hurairah, bahwa Nabi $ memuhrskan berdasarkan sumpah

(pih* penggugat) bersama kesaksian seorang saksi.

Abu Daud mengatakan, Ar-Rabi' bin Sulaiman menambah-

kan kepadaku terkait hadits ini, ia berkata: Syafi'i mengabarkan

kepada kami dari Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dia

berkata: Kemudian aku menceritakan kepada Suhail bin Abi
Shalih, lalu Suhail berkata: Rabi'ah mengabarkan kepadaku dan

Rabi'ah adalah seorang yang tsiqah menunrtku, bahwa aku

menceritakan kepadanya, namun aku tidak dapat menghafalnya.

Abdul Aziz berkata: Suhail mengalami penyakit yang

membuat sebagian akalnya tidak berfungsi, sehingga dia lupa

terhadap sebagian haditsnya. Semenjak itu, Suhail menceritakan

hadits-haditsnya dari Rabi'ah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah.
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Abu Muhammad berkata: Atsar-atsar tersebut merupakan

atsar-atsar yang kuat dan tidak boleh ditinggalkan. Maka, png
wajib dilakukan adalah menetapkan hukum berdasarkan atsar-atsar

tersebut pada persoalan yang terkait dengan nyawa, qishash,

pemikahan, talaq, rujuk dan harta, kecuali dalam permasalahan

yang terkait dengan hukuman had.

Sebab atsar-atsar tersebut merupakan atsar-atsar yang

urnurn, dan di dalam atsar-atsar tersebut tidak terkandung larangan

untuk menetapkan hukum berdasarkan sumpah pihak penggugat

dan kesaksian seorang saksi.

Mengenai hukuman had, tidak ada yang berhak menunfut

pelaksanaan5a kecuali Allah, dan orang yang dituduh berzina pun

tidak berhak unhrk menetapkan atau menggugur-kan hukuman

had tersebut, atau pun menunfut itu. Demikian pula dengan pihak
yang dicuri atau dirampok. Begih.r pula dengan orang yang isti
atau budak perempuannya dizinai, dia tidak berhak atas semua ihr.

Terkat dengan semua itu, Udak ada seorang pun yang berhak

menunfuntrya, tanpa sumpah.

AsySyafi'i mengatakan bahwa pada sebagian atsar

disebutkan: Nabi $ menetapkan dengan hal tersebut (sumpah

pihak penggugat dan kesaksian seorang saksi) dalam permasalah-

an harta. Sebenamya apa yang dikatakan oleh AsySyafi'i ini fidak
pemah ditemukan dalam atsar-atsar yang shahih.

Yang mengherankan adalah sikap para sahabat Abu
Hanifah, dimana mereka mengatakan -semoga Allah mem-

binasakan mereka semua- bahwa riwayat yang mursal dan

riwayat yang lengkap sanadnya sama saja pada setiap petaka png
mereka katakan.
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Selanjutrya, mereka menolak hadits Jabir ini dengan

mengatakan bahwa selain Atsaqafi meriwayatkannya secara

mursal, dan bahwa riwayat tersebut diriwayatkan secaftr musal dari
jalur periwayatan Said bin Al Musa5yib dan lainnya. Dengan

demikian, mereka telah melakukan hal yang sangat

mengherankan, karena udak tahu malu dan lemahnya

keberagamaan mereka.

Keanehan lainnya dari mereka adalah, mereka memutuskan

perkara dengan menimpakan petaka pada permasalahan nyawa

dan harta, kemudian mereka memberi kemaslahatan bagi pihak

penggugat tanpa ada saksi seorang pun dan tanpa adanya

sumpah. Akan tetapi berdasarkan klaim mereka semata,

meskipun sang penggugat itu phudi atau nashrani. Semua ihr

berdasarkan pendapat mereka yang rusak.

Mereka menolak unfuk memutuskan hukum berdasarkan

sumpah dan saksi, padahal mereka memufuskan perkara-perkara

besar dengan kesaksian dua orang saksi perempuan, tanpa ada

sumpah dari pihak penunfut/penggugat. Semua itu juga

berdasarkan pendapat mereka yang rusak dan pilihan mereka

yang membinasakan.

Mereka juga mengingkari unfuk memufuskan hukum

dengan kesaksian dua orang perempuan yang disertai sumpah dari

pihak penunfut/penggugat, atau kesaksian seorang pria dengan

disertai sumpah dari pihak penunfuVpenggugat. Bahkan mereka

mengingkari unhrk memufuskan hukum berdasarkan kesaksian

seorang muslim tsiqah yang disertai dengan sumpah dari pihak

penuntut, padahal mereka memuhrskan hukum berdasarkan

kesaksian dua orang pria yahudi atau dua orang pria Nashrani.

Ironisnya, mereka tidak mampu mengemukakan nash Al Qur'an
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maupun sunnah yartg shahih unfuk memperkuat pendapat mereka

itu.

Mereka melemahkan Saif bin Sulaiman, seorang lang
tsiqah, padahal merekalah orang-orang yang paling sering

mengambil riwayat semua pendusta, seperti Jabir dan lainnya.

Mereka juga berargumentasi dengan hal-hal yang diketahui

dari Az-Zuhri dan Atha, padahal dari keduanya tidak diketahui

adan5ra pendapat tentang zakat emas dan zakat sapi. Atau

keduaqn mengetahuinya dan berpendapat bahwa zakat

pada yang disebutkan itu telah dihapuskan. Akan tetapi, para

sahabat Abu Hanifah itu tdak mengikuti pendapat keduanya

dalam permasalahan itu, narnun mereka mengikuti pendapat

keduanya pada permasalahan di sini.

Demikianlah perbuatan mereka, sebagaimana yang Anda

lihat. Marilah kita memohon kepada Allah agar memberikan akibat

yang setimpal.

Sementara Malik dan AsySyafi'i berpendapat untuk tidak

memutuskan perkara berdasarkan sumpah (pihak penggugat) yang

disertai kesaksian saksi, kecuali dalam permasalahan yang terkait

dengan harta.

Imam Malik menambahkan, "Juga dalam permasalahan

qasamah."

Akan tetapi, tindakan ini sama sekali tidak berpengaruh apa

pun, karena tindakan ini merupakan pengkhususan terhadap

sebuah hadits, tanpa ada dalil.
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1787. Masalah' Kesaksian seorang kafir sama sekali

tidak boleh diterima, baik kesaksian itu diberikan terhadap kafir

atau terhadap muslim, kecuali terkait dengan wasiat yang dibuat

dalam perjalanan saja. Karena terkait dengan masalah ini dapat

diterima kesaksian dua orang muslim atau dua oftmg kafir, dari

agama mana pun keduanya, atau kesaksian seorang kafir laki-laki

dan dua kafir perempuan, atau kesaksian empat orang kafir

perempuan.

Dalam permasalahan ini, orang-orang kafir itu harus

disumpah disamping dimintai kesaksiannya, dan ifu harus

dilakukan setelah shalat, apa pun shalat tersebut, meskipun itu

setelah shalat Ashar. Itu lebih kami sukai, karena Allah &
berftrman,

"';3(,i,gtr;L 
ac^,A i fr:( r],;riUb.(,;;

@ .lr-$ J $ f,y $1i't-\3"Ks'I ;
"Ialu mereka berdua betsumph dengan nama Allah, iika

karnu ragu-ragu, '(Derni Allah) kami b'dak akan metnbeli dengan

sumph ini harga 
'nng 

sedikit (untuk kepentingan

walaupun dia kadb kenbat, dan frdak (pulr) kami

menyembunyikan percaksian Allah; sesungguhng kami kalau

demikian tenfulah termasuk orzng-onng yang berdosa'. " (Qs. Al

Maa'idah [5]: 106)

Selanjutnya, keputusan diberikan berdasarkan kesaksian

mereka. Jika setelah itu ada kesaksian dari kaum muslimin bahwa

orang-orang kafir itu berdusta dalam kesaksiannya, maka dua

muslim, atau safu orang muslim bersama dua orang muslimah,

@l - AlMuhatla



atau empat orang muslimah yang memberi kesaksian demikian
harus bersumpah. Allah @ berfirman,

-$lg cj t+-*i u fiG1fi i'" 46
'4,;lri';(y(ry

"Lalu kduanjn bersumpah dengan nama Nlah:
'Sesungguhnya kami lebih kyak diterima daripda
peralrsian kdua saksi ifu, dan kami fidak melanggar batas,

l<ami kalau demikian tenfulah termasuk onng tpng
mengania5n diri sendii'. "(Qr. Al Maa'idah [5]: 107)

Setelah itu, kesaksian yang diberikan orang-orang kafir
tersebut dianulir atau dibatalkan.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah &,

1.#i fr i;',u f;V $\:r-r,'u-ifi ${
"Hai orang,onng yang beriman, jika datang kepadamu

orang fasik membawa suatu beib, maka periksakh dengan teliti.'
(Qs.Al Hujwat [49]: 6)

Allah & jrgu berfirman,

t$ €'A ;; i;;$. 2,'6 ii( r$i W_

€ '-'rl 2, 4.)-t)l W

fr i,y- €;a b ofv J'Ft, 4i v; i,I;it ti;;i G
i;trei*s
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"Hai orang-orang yang beriman, apabila nlah seorang

kamu menghadapi kematian, sdang dia akan betwasiat, maka

hendaHah ft,wsiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antam

kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan katnu, jika

kamu dalam di muka bumi kemudian kamu tertimpa

musibah kematian. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

Maka, diwajibkan untuk menerima hukum-hukum Allah

secara total, dan mengecualikan yang khusus dari yang utnutn,

agar hal itu bisa membawa pada ketaatan secara menyeluruh.

Sedangkan mereka yang melanggar jalan ini, berarti dia telah

menyalahi sejumlah perintah Allah, dan ini tidak dihalalkan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muhammad bin Ishaq

dari Abu An-Nadhr, dari Tadzan maula Ummu Hani, dari hnu
Abbas, dari Tamim Ad-Dari, tentang firman Allah &,

L';i {A ;; s;$ i'# tr( r51 W-
-&;f'vi;13r ri;;iG

"Hai orang-orang yang beiman, apabila nlah seorang

kamu menghadapi kematian, sdang dia akan berwasiat, maka

hendaHah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang trug adil di antam

kamu.... "(Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

Terkait dengan firman Allah itu, Tamim menufurkan,

"Orang-orang terbebas dari ayat tersebut kecuali aku dan Adi bin

Budail." Dulu, ketika keduanya masih beragama Nashrani,

keduanya sering pulang-pergi ke Syam. Suatu hari, keduanya

datang ke Syam, dan datang pula bersama keduanya Budail bin

Abi ManTam maula Bani Sahm. Budail membawa piala yang

W4l - AtMuhalla



terbuat dari perang. Dia bermaksud membawa piala tersebut
kepada Raja. Piala tersebut merupakan barang dagangannya yang
paling besar. Budail kemudian sakit, Ialu ia membuat wasiat.

Tamim berkata, "setelah Budail meninggal dunia, kami
ambil piala tersebut, Ialu kami jual seharga seribu dirham, dan
kami, aku dan Adi bin Budail berbagi hasil penjualannya. setelah
kami tiba (dari Syam), kami serahkan kepada keluarga Budail apa
yang diwasiatkannya kepada kami. Namun mereka menanyakan
tentang piala tersebut. Akan tetapi kami menjawab, 'Budail hanya
menyerahkan ini kepada kami'.

Setelah aku masuk Islam setibanya Nabi $ (di Madinah),
aku merasa berdosa karena telah melakukan perbuatan tersebut,
lalu aku pun mendatangi keluarga Budail dan menceritakan kisah
yang sesunguhnya. Kepada keluarga Budail, Aku serahkan lima
rafus dirham yang aku ambil. Aku juga mengatakan kepada
mereka, bahwa di sahabatku masih ada uang sejumlah itu.

Keluarga Budail kemudian membawa Adi kepada Nabi, lalu
Nabi meminta bukti kepada mereka. Namun mereka udak
memiliki bukti. Lalu beliau menyumpah Adi dengan sumpah Snng
dianggap besar bagi pemeluk agamanla. Lalu Adi pun bersumpah.
Maka turunlah firman Allah S,

L";\ {A ;; 6y'{;i i'# li( rji (e
-&)ib',$3ti;;iG

'Hai orang-omng Wng beriman, apabila salah seoftng
kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, Maka
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hendaHah ftmsiat itu) disaksikan oleh dua orang tmng adil di anbra

kamu... i (Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

[-alu, Amr bin Al Ash dan seorang dari mereka bersumpah.

Maka uang yang lima ratus dirham ihr pun diambil dari Adi bin

Buda."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Yahya bin Abi

Za'idah, dari Muhammad bin Abi Al Qasim, dari AMul Malik bin

Said bin Jubair, dari ayahnya, dari hnu Abas, dia berkata,

"Tamim Ad-Dari dari dan Adi bin Buda sering pulang pergi

ke Makkah unfuk melakukan pemiagaan.' Suafu ketika, seorang

lelaki dari Bani Sahl turut berangkat bersama mereka, lalu pria

tersebut di negeri yang tidak ada seorang pun muslim. Maka ia

memberikan wasiat kepada kedua orang itu Oamim dan Adi yang

saat ifu masih beragama Nashrani).

Kedua orang ihr kemudian menyerahkan harta peninggalan

pria tersebut kepada keluargan5n, namun keduarya menyimpan

piala dari pemk yang dilapis dengan emas. Karuan saja para wali

pria yang meninggal tersebut kehilangan piala tersebut, sehingga

mereka pun mendatangi Rasulullah.

Maka Rasulullah pun meminta kedua orang ifu bersumpah

yang menyatakan, "Kami tdak menyembunyikan dan tdak

mengetahui (piala) tersebut. "

Setelah itu, piala tersebut diketahui ada di Mekkah.

Penduduk Mekkah berkata: 'Kami membeli piala tersebut dari

Tamim dan Adi'.

Maka dua orang keluarga pria dari kabilah sah tersebut

berdiri lalu bersumpah atas nama Allah, bahwa piala tersebut

adalah piala milik pria dari kabilah Sahm tersebut.
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c" 6(1 d-:*i c; L"g_'$ ,y Si-61:^#i

@ c,t 1i'li
'... Sesungguhnya kami lebih layak diterima

daripada kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar

babs, kami kalau demikian tenfulah termasuk orang

Smng menganiaya dii sendiii (Qs.Al Maa'idah [5]: 107)

[-alu dua orang dari keluarga pria yang meninggal ifu
mengambil piala tersebut, dan berkenaan dengan merekalah

furunnya ayat ini."

Pendapat kami itu dikemukakan juga oleh mayoritas ulama

salaft

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur Aisyah Ummul
Mukminin, bahwa surat terakhir yang diturunkan adalah surah Al
Maa'idah. Maka, apa saja yang kalian temukan di dalam surat

tersebut sebagai sesuafu yang dihalalkan, halalkanlah ia. Dan apa

saja yang kalian temukan di dalam surat tersebut sebagai sesuatu

yang diharamkan, haramkanlah ia. Dan ayat ini ada di dalam surah

Al Maa'idah. Dengan demikian, maka batallah klaim bahwa ayat

tersebut sudah dinasakh (dihapuskan), dan sahlah bahwa ayat

tersebut masih diberlakukan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu

Abbas, bahwa ia berkata tentang ayat ini:

"Ayat ini berkenaan dengan seseorang yang meninggal

dunia, dan saat ifu di dekatnya ada kaum muslimin. Maka, Allah
memerintahkan dia unfuk mempersaksikan kesaksiannya kepada
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dua orang yang adil dari kaum muslimin. Setelah ifu, Allah &
berfirman,

'... atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu,

jika kamu dalam perjalanan di muka bumi...'. (Qs. Al Maa'idah

[5]:106)

Firman Allah ini berkenaan dengan seseorang yang

meninggal dunia, dan saat ifu di dekahrya tidak ada seorang pun

dari kaum muslimin. Maka, Allah $ memerintahkan dia untuk

mempersaksikan wasiatrya kepada dua orang pria non muslim.

Kemudian, jika kesaksian dua non muslim ini diragukan, maka

disumpah setelah pelaksanaan shalat. Sumpah tersebut

atas nama Allah dan isinya: 'Kami fidak akan menukar kesaksian

kami dengan harga yang sedikit'.

Apabila kemudian kedua saksi pertama (dua saksi muslim)

mengetahui bahwa kedua orang kafir ihr berdusta, maka kedua

muslim tersebut bersumpah atas nama Allah, dengan berkata:

'Bahwa kesaksian kedua orang kafir tersebut batil. Sedangkan

kami udak berkhianat'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abbas juga, terkait

firman Allah &,

'... atau dua orang yang berlainan agerna dengan kamu,

jika kamu dalam di muka bumi...i (Qs. Al Maa'idah

[5]:106)

i;t O i".* fr ,y- €;e bgfv J
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hnu Abbas berkata, "Maksudnya, selain kaum muslimin,

dari kalangan ahlul kitab.'

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Said

bin Manshur dan Ziyad bin Al4rub, keduanya berkata serentak:

Huqnim mengabarkan kepada kami, Zakaia bin Abi Zaidah

mengabarkan kepada kami dari As-Sabi'i, bahwa seorang pria dari

kaum muslimin akan meninggal dunia di Daquqa' Ia fidak

menemukan seorang pun dari kaum muslimin unfuk

mempersaksikan wasiatrya. Kemudian ia mempersaksikan

wasiatrya kepada dua orang pria dari kalangan ahlul kitab-

[alu, kedua pria ahlul kitab tersebut mendatangi Abu Musa

Al Asy'ari dan mengabarkan kepadanya serta memberikan harta

peninggalan dan wasiat pria muslim yang meninggal dunia

tersebut. Maka, Abu Musa Al Asy'ari kemudian berkata, "lni

mempakan perkara yang tidak pemah terjadi setelah dulu pemah

teriadi pada masa Rasulullah #t."

lalu Abu Musa pun meny.rmpah kedua pria ahlul kitab

tersebut atas nama Allah, setelah pelaksanaan shalat Ashar, bahwa

keduanya tidak berkhianat, tidak berdusta, tidak menukar, tidak

menyembunyikan dan tidak menghilangkan (apa yang diwasiatkan

kepada mereka berdua), dan bahwa sesuafu yang disampaikan

tersebut merupakan wasiat dan peninggalan dari orang lnng
meninggal dunia ihr.

Setelah itu, Abu Musa pun memberlakukan kesaksian

kedua pria ahlul kitab tersebut.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Abdurrahman bin

Mahdi, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Ash-Sabi'i, dari Abu
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Maisarah yaitu Amr bin Syrrahbil, ia berkata, "Tidak ada sesuatu

pun yang dihapuskan dari surah Al Maa'idah."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki', dari
Syu'bah, dari Qatadah, dari Said bin Al Musa5yab tentang firman
Allah &,

€*bofr;J
'Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. "(Qs.

Al Maa'idah [5]: 106)

Said bin AI MusaSryab berkata, "Maksudnya, dari kalangan

ahlul kitab.'

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Said bin Manshur:

Husyaim mengabarkan kepada kami, Sulaiman At-Taimi
mengabarkan kepada kami dari Said bin Al Musa5yab, terkait
firman Allah &:

{*ito?vl
'Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. "(Qs.

Al Maa'idah [5]: 106)

Said bin Al Musagyab berkata, "Maksudnya, dari pemeluk

agama yang berbeda dengan kalian."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki dari Abdullah
bin Aun, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, terkait dengan
firman Allah &,
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'Atau dua orang tnng berlainan agana dengan l<amu- '(Qs.

Al Maa'idah [5]: 106)

Ubaidah berkata, "Maksudnya, dari pemeluk agama lnng
beibeda."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sufuan Ats-Tsauri,

dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari hrahim An-Nakha'i, dari

S5nraih, ia berkata, nTidak diperkenankan menerima kesaksian

kaum musyrikin atas kaum muslimin, kecuali dalam persoalan

wasiat. Dan tidak diperkenankan pula menerima kesaksian kaum

musyrikin atas kaum muslimin dalam permasalahan wasiat, kecr.rali

jika si muslim yang memberi wasiat tersebut (meninggal ketika)

dalam perjalanan."

Diriwayatkan melalui ialur periwayatan AMurrazaq, dari

Suflran Ats-Tsauri, dari Al Amasy, dari lbrahim An-Nakha'i, dari

Syrraih, ia berkata, uTidak diperkenankan menerima kesaksian

Yahudi dan Nashrani kecuali yang terkait dengan perjalanan, dan

tidak diperkenankan menerima kesaksian mereka yang terkait

dengan ffialanan kecuali terkait dengan wasiat."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Said bin Manshur:

Khalid bin Abdullah Ath-Thahhan mengabarkan kepada kami

kepada kami dari Daud Ath-Tha'i , dari AsSr-Sya'bi, dari Syuraih, ia

berkata,

"Apabila seorang pria meninggal di negeri antah-berantah,

dan saat ihr ia tidak menemukan seorang pun muslim, kemudian ia

mempersaksikan wasiahya pada kepada dua saksi non muslim,

maka kesaksian dua pria non muslim tersebut diperkenankan. Jika

kemudian ada dua muslim datang dan memberikan kesaksian 5nng

berseberangan dengan kesaksian dua pria non muslim tadi, maka
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yang diambil adalah kesaksian dua pria muslim, sedangkan

kesaksian dua pria non muslim tersebut ditinggalkan.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Said bin Manshur:

Husyaim mengabarkan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan
kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i, terkait firman Allah &,

{;sitgfvi
Atau dua orang Wng berlainan agama dengan kamu. "(Qs.

Al Maa'idah [5]: 106)

hrahim An-Nakha'i berkata, "Maksudnya, bukan dari
agama kalian."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan S5m'bah, Abu Bisyr
yaitu Ja'far bin Abi Wahsyiah mengabarkan kepada kami dari Said
bin Jubair, ia berkata:

F*boft;J
'Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. "(Qs-

Al Maa'idah [5], 106)

Said bin Jubair berkata, "Maksudnya, jika seseorang berada

di negeri musyrikin, kemudian ia memberikan wasiat kepada
seorang pria dari kalangan ahlul kitab, maka keduanya (dua pria
ahlul kitab) bersumpah setelah pelaksanaan shalat Ashar. Jika
setelah sumpah keduanya itu diketahui bahwa keduanya
berkhianat, maka ahli waris mayrt bersumpah bahwa pria non
muslim yang memberikan kesaksian tersebut telah melakukan ini
dan itu, dan mereka pun berhak meminta haknya."

Wl - AlMuhaua



Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al

Qadhi, ia berkata: Muhammad bin Abi Bakr Al Maqdami

mengabarkan kepada kami, Umar bin Al Maqdami mengabarkan

kepada kami dari Al Asy'ats, dari Asy-sya'bi tentang firman

Allah &,

€*bo(A;t
'Atau dua orang yang berlainan agana dengan kamu- "(Qs'

Al Maa'idarh [5]: 105)

Asy-Sya'bi berkata, "Maksudnya, dari kalangan Yahudi dan

Nashrani."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ismail juga, Sulaiman

bin Harb mengabarkan kepada kami, Hamd bin 7-aid

mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Nujaih, dari Mujahid, ia

berkata, "Firman Allah:

'Dua orang tnng adil di antam kamu-..,' (Qs. Al Maa'idah

t5l: 106) maksudnya adalah dua orang dari yang seagama dengan

kalian, sedangkan firman Allah &,

'€;e b,tvt;l
Atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu "','

(Qs. Al Maa'idah [5]: 106) maksudnya adalah yang tidak seagama

dengan kalian."

Diriwayatkan dari jalur Ismail: Mahmud bin Hadasy

mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami,

"& Jrb t'3t,lUSi
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Sulaiman At-Taimi mengabarkan kepada kami dari Abu Mizlaj
terkait firman Allah &,

'Atau dua orang tnng berlainan agama dengan kamu. "(Qs.

Al Maa'idah [5]: 106)

Abu Mizlaj berkata, "Maksudnya, dari kalangan agama yang

berbeda-"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail: hrahim bin
Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, AMul Warits bin Said

mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Suwaid mengabarkan
kepada kami dari Yahya bin Ya'mar, terkait firman Allah &,

€;ob,{fr.5
'Atau dua orang Wng berkinan agama dengan karnu. "(Qs.

Al Maa'idarh [5]: 106)

Yahya bin Ya'mar berkata, "Maksudnya, dari kalangan

agarna yang berbeda."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ath-Thahawi:

Muhammad bin l(huzaimah mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin

Minhal dan Utsman bin Al Husyaim mengabarkan kepada kami -
Al Hajjajberkata: Abu Hilal Ar-Rashibi mengabarkan kepada kami,

sedangkan Utsman berkata: Auf bin Abi Jamilah mengabarkan

kepada kami-, keduanya (Abu Hilal dan Auf bin Abi Jamilah)
meriyatakan dari Muhammad bin Sirin, terkait firman Allah &,

{;sbgfv5
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'Atau dua orang yang berlainan agana dengan kamu- "(Qs'

Al Maa'idah [5]: 106)

Muhammad bin Sirin berkata, "Maksudnya, dari selain

kaum muslimin."

Mereka adalah Ummul Mukminin, Abu Musa Al Asy'ari dan

Ibnu Abbas. Penafsiran seperti itu pun diriwayatkan dari Ali, dan

tak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menentang

mereka.

Sedangkan dari kalangan tabiin (yang memiliki pendapat

tersebut) adalah Amr bin Syurahbil, syuraih, Abu ubaidah As-

Salmani, Ibrahim An-Nakha'i, Said bin Jubair, Said bin Al

Musayyab, Mujahid, Abu Mizlaj, hnu Sirin, Yahya bin Ya'mar, dan

lainnya seperti Ibnu Abi laila, Srrfuatt Ats-Tsauri, Yahya bin

Hamzah, Al Ar-za'i, Abu Ubaid, Ahmad bin Hanbal, dan mayoritas

ahli hadits.

Pendapat seperti itu pun dikemukakan oleh Abu Sulaiman

dan mayoritas sahabat kami.

Namun ulama lainnya berbeda penafsiran dan

pendapat dengan mereka:

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa ia berkata

tentang firman Allah &,

{;ab,t$r;t
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Atau dua orang Jnng berlainan agama dengan kamu. "(Qs.

Al Maa'idah [5]' 106)

Al Hasan berkata, "Maksudn5n, dari selain kabilah kalian."

Penafsiran seperti ifu pun diriwayatkan dari Az-Zuhri, dan

ia berkata, "Maksudnya, dari kalangan ahli waris."

Namun Az-hhn bersikap tawaquf atas hal itu. Pendapat

dan penafsiran seperti ih.r pun diriwayatkan dari lkrimah.

Diriwayatkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, bahwa ayat

tersebut sudah dihapuskan. Diriwayatkan dari hrahim juga

diriwayatkan pendapat seperti ifu.

Adapun klaim bahunsanya ayat tersebut sudah dinasakh

atau dihapuskan, itu merupakan klaim yang batil. ndak boleh
mengatakan bahwa suatu ayat telah dihapuskan, dan tidak halal

mentaati dan mengamalkan pendapat tersebut, kecuali dengan

adanya nash yang shahih atau adanya unsur darurat yang

menghalanE $enafsiran yang sesungguhnya). Sementara di sini

tidak ada nash maupun kedaruratan tersebut. Seandaingra hal
seperti ini (klaim nasakh) diperbolehkan, maka semua orang bisa

mengklaim ayat manapun yang dikehendakinya sebagai ayat yang

sudah dihapuskan. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak halal.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa tafsir firman
Allah di atas adalah 'selain dari kabilah kalian', ifu merupakan
pendapat yang jelas rusak dan batil. Karena di awal ayat tidak
disebutkan satu kabilah tanpa kabilah lainnya. Di awal ayat hanya

disebutkan:

rr.,-t;'u-irt ,#{"
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'Hai orang-orang yang beriman." (Qs. Al Maa'idah [5J:

106)

Orang yang objektif tidak meragukan lagi bahwa yang

dimaksud dengan 'selain orang-orang yang beriman' adalah adalah

'orang-orang yang belum beriman'. Akan tetapi, semoga saja

penafsiran itu hanya kekhilafan orang alim yang tidak memikirkan

penafsiran ayat tersebut.

Adapun pihak-pihak yang tdak sependapat, mereka

berkata, "Kita dilarang menerima kesaksian orang fasik, sedangkan

orang kafir itu merupakan orang fasik yrang paling tinggr tingkat

kefasikannln."

Terkait dengan argumentasi tersebut kami katakan bahwa

yang melarang kita menerima kesaksian orang fasik adalah Dzat

yang memerintahkan kita untuk menerima kesaksian orang kaftr

dalam hal wasiat yang disampaikan dalam perjalanan. Oleh karena

ifulah kita harus mematuhi kedua perintahnya sekaligus, karena

tidak ada salah sahr dari kedua perintah tersebut yang lebih utama

unfuk ditaati daripada perintah lainnya.

Salah sahr hal lrang mengherankan di dunia yang tidak ada

bandingannya adalah, bahwa orang-orang yang berargumentasi

dengan firman Allah tersebut, yaitu pengikut kelompok madzhab

Hanafi, pengikut madzhab Maliki dan pengikut madzhab Spfi'i,

mereka mengambil sikap sendiri-sendiri.

Adapun para pengikut ma&hab Hanafi, mereka

mempertolehkan kesaksian orang-orang kafir dalam hal apa pun,

dimana sebagian dari mereka dapat memberikan kesaksian atas

sebagian lainnya, tanpa adanya perintah dari Allah unfuk

menerima kesaksian mereka tersebut.

AlMuhalla - @



Bahkan para pengikut madzhab Hanafi ini telah menyalahi

AI Qur'an dengan melarang menerima berita dari orang fasik.

Lebih jauh, mereka juga menSalahi perintah Allah dengan
menerima kesaksian orang kafir terkait dengan wasiat yang

disampaikan dalam perjalanan.

Dengan melakukan ifu, mereka telah melakukan hal yang

sangat mengherankan dan sekaligus bertentangan dengan perintah
Allah.

Adapun para pengikut madzhab Maliki, mereka
memperkenankan kesaksian dua orang dokter kafir, ketika tidak
ada satupun dokter muslim. Hal ini mereka bolehkan tanpa ada
perintah dari Allah, bahlon mereka menyalahi perintah Al Qur'an
dalam kedua hal tersebut, sebagaimana hal yang telah kami
sebutkan.

Sebagian dari mereka mengatakan, wasiat ifu mengandung

unsur pengakuan adanya utang. Dan ketika hal tersebut

dihapuskan dari cakupan ayat di atas, maka hal ifu menunjukan
dihapuskannya semua hal yang terkait dengan ifu.

Berkaitan dengan pemyataan mereka tersebut, kami
katakan, "Kalian telah berdusta. Sebab, Allah tdak pemah
sekalipun menyebutkan bahwa pengakuan utang itu sebagai

wasiat. Karena wasiat ifu diambil dari jatah sepertiga dari harta
peninggalan, sedangkan pengakuan utang diambil dari total harta
orang peninggalan orang yang meninggal dunia. Selain itu,
pengakuan utang itu tidak pemah masuk ke dalam wasiat. Juga,

Udak pemah ada penghapusan apa pun dari cakupan ayat
tersebut.
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Selanjutrya, mereka mengatakan hal-hal yang tidak jelas,

mirip dengan ra@uan orang yang hilang kesadaran. Ini merupakan

salah satu dari beberapa hal dimana mereka telah merynlahi

mayoritas ulama dan para sahabat, padahal tidak ada seorang pun

sahabat yang menyalahi apa yang telah disepakati oleh para ulama

dan sahabat.

Di sisi lain, para pengikut semua madzhab tersebut sangat

mengagung-agungkan para ulama dan sahabat, jika pendapat para

ulama dan sahabat sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Mereka juga menyebutkan sebuah hadits yang diriwayatkan

kepada kami melalui jalur periwayatan Umar bin Rasyid al-

Yamami, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah rg, bahwa Nabi $ bersaMa:

,sJ,LX 
'^L 

Vr,//
,i, e *i;w 3'.# Y

"e-b 
e3|#'#')

"Tidak diperkenankan (manerima) kaaksian panganut

suafu agana afis penganut agama lainn5n, kecuali menqima

kaalrsian penganut agama Muhammad. Karena penganut agirma

Muhammad ini diperbolehkan unfuk memberil<an kmksian

kepada umat beragama lainn3/a."

Akan tetapi, Umar bin Rasyid adalah seorang perawi 5nng

gugur riwayatrya.

Terkait dengan hadits yang disebutkan tadi, orang pertama

yang menyalahi hadits tersebut adalah Abu Hanifah. Karena Abu

Hanifah membolehkan menerima kesaksian seorang Yahudi atas

seorang Nashrani.
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Selanjutrya adalah Imam Malik, karena ia membolehkan

menerima kesaksian dokter kafir yang memberikan kesaksian atas

kaum muslimin.

Kami tidak tahu dari mana mereka bisa mendapatkan

pengkhususan unfuk para dokter non muslim tersebut (dari

larangan hadits di atas), tapi tidak mengkhususkan semua orang

lainnya yang kesaksiannya diperlukan dengan sangat mendesak,

seperti dalam kasus pemikahan, perceraian, nyawa (hukuman

had), terkait harta dan juga pemberian kemerdekaan. Kami tidak

pemah mengetahui adanya membeda-bedakan saksi seperti ini

dari seorang pun sebelumnya.

Adapun mengenai kesaksian orang kafir pada selain wasiat

yang diberikan dalam perjalanan -ketika tidak ada seorang pun

dari kaum muslimin, maka:

Sekelompok ulama melarang hal tersebut secara global,

dan ini merupakan pendapat kami.

Sementara sekelompok ulama lainnya membolehkan

kesaksian orang-orang kafir tersebut atas orang kafir lainnya.

Kelompok yang kedua ini tidak memperhatikan unsur perbedaan

agama antara orang yang mempersaksikan dan orang yang

menerima kesaksian.

Sekelompok ulama lainnya lagi membolehkan kesaksian

semua penganut agama atas seseorang yang seagama dengannya,

namun tidak memperbolehkannya atas penganut agama lain yang

berbeda dengannya.

Adapun pendapat kami telah kami sebutkan di atas, bahwa

pendapat tersebut bersumber dari sekelompok ulama salaf.
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Sedangkan pendapat kelompok kedua, pendapat tersebut

diriwayatkan secara shahih dari jalur Yahya bin Said Al Qaththan,

dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Umar bin Maimun bin Mihran, dari

Umar bin AMul Aziz, bahwa ia memperkenankan kesaksian orang

Nashrani atas orang Majusi ataupun sebaliknya, yaihl orang Majusi

atas seorang Nashrani-

Diriwayatkan juga secara sah melalui jalur periwaSatan

Syu'bah dari Hamad bin Abi Sulaiman, bahwa ia berkata,

"Diperkenankan menerima kesaksian orang Nashrani atas orang

Yahudi dan sebalil*yu, yaitu orang Yahudi atas orang Nashrani,

karena mereka ifu sama-sama orang musyrik."

Diriwayatkan secara sah juga dari AsySya'bi, Sy.raih dan

hrahim, riwayat yang seperti tadi.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan hnu Abi Syaibah: Zaid

bin Al Habbab mengabarkan kepada kami dari Aun bin Ma'mar,

dari hrahim As-Sha'igh, dia berkata,

"Aku bertanya kepada Nafi' Maula Ibnu Umar tentang

kesaksian ahlul kitab atas ahlul kitab lainnya, yakni sebagian dari

mereka atas sebagian lainnya. [-alu Nafi menjawab bahwa hal

tersebut diperbolehkan. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMunazaq, dari

Ma'mar, ia berkata, "Aku pemah bertanya kepada Azfttlri
tentang kesaksian sebagian ahlul kitab atas sebagian lainnya. lalu
Az-Ztrhri menjawab bahwa hal tersebut diperbolehkan." Pendapat

ini merupakan pendapat Sufuan Ats-Tsauri, Waki', Abu Hanifah

dan para sahabatnya serta Utsman Ali Bitti.

Adapun kelompok yang ketiga, yaitu mereka yang

menyebutkan diperkenankan menerima kesaksian setiap pemeluk

t-
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agama atas orang yang seagama dengannya, narnun tidak
diperkenankan atas pemeluk agama yang berbeda dengannya.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari
jalur periwayatan Abu Ubaid, dari Abi Al Awuad, dari Ibnu
Lahi'ah, dari Amr bin Al Harits, dari Qatadah, bahwa Ali bin Abi
Thalib berkata, "Diperkenankan menerima kesaksian orang

Nashrani atas orang Nashrani."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid, dari
Abdullah Shalih, dari laits, dari Yunus bin Yazid, dari hnu Syihab

Az-Zvhi, dia berkata, "Diperkenankan menerima kesaksian orang

Nashrani atas orang Nashrani lainnya, dan orang Yahudi atas

oftmg Yahudi lainnya, narnun fidak diperkenankan menerima
kesaksian salah satu dari keduanya atas lainnya (pemeluk agama
yang berteda)."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan hnu Wahb dari
Muawiyah bin Shalih, bahwa dia mendengar Yahya bin Said Al
Anshari berkata, "Tidak diperkenankan menerima kesaksian orang

Nashrani atas orang Yahudi, atau kesaksian orang Yahudi atas

orang Nashrani."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan AMurrazaq dari
Ma'mar, dari Qatadah dan Rabi'ah bin Abi Abdirrahman, keduanya

mengatakan bahwa diperkenankan menerima kesaksian Yahudi
atas Yahudi lainnya, dan kesaksian Nashrani atas Nashrani

lainn5ra, narnun tidak diperkenankan menerima kesaksian Yahudi
atas kesaksian Nashrani, dan tidak diperkenankan pula menerima
kesaksian Nashrani atas orang Yahudi.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Syr'bah dari Al
Hakam bin Utaibah, bahwa tidak diperkenankan menerima
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kesaksian Yahudi atas orang Nashrani, dan tidak pula orang

Nashrani atas orang Yahudi.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah:

Ibnu Ula5yah mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari Al

Hasan, dia berkata,

"Apabila agamanya berbeda, maka tidak dipertolehkan

kesaksian dari sebagian mereka atas sebagian lainnya (yang

berteda agarna dengannya)."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah:

hnu Idris mengabarkan kepada kami dari Al-[-aits, dari Atha', ia
berkata,

"Tidak diperkenankan menerima kesaksian Yahudi atas

Nashrani, dan kesaksian Nashrani atas Maiusi, juga tdak

diperkenankan menerima kesaksian penganut suafu agama atas

orang yang tidak seagama dengann5n, kecuali bila ifu kaum

muslimin."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Sufipn,

dari Daud, dari AsySya'bi, bahwa tidak diperbolehkan menerima

kesaksian penganut suafu agama atas penganut agama lainnya,

kecuali bila ifu kaum muslimin.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah:

hnu Ulalyah mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-

Zuhri, dia mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menerima

kesaksian ahlul kitab, sebagian dari mereka atas sebagian png
lain.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan hnu Abi Syaibah,

Hafsh mengabarkan kepada kami dari Asy'Ats: Hammad

mengabarkan kepada kami dari hrahim An-Nakha'i, ia berkata,
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"Tidak diperkenankan menerima kesaksian pemeluk suafu

agama- kecuali atas orang yang seagama dengannya, yaifu Yahudi
atas orang Yahudi, dan Nashrani atas orang Nashrani."

Eiri.wayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Umar bin
Rasyid, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah bin
AMirrahman bin Auf, bahwa tdak diperkenankan menerima
kesaksian pemeluk suafu agama atas pemeluk agama lainnya,

kecuali kaum muslimin.

Waki' mengatakan bahwa pendapat tersebut merupakan
pendapat hnu Abi Laila. Pendapat tersebut juga mempakan
pendapat Al Auza'i, Laits, dan Al Hasan bin Hayy.

Ali berkata, "Dengan demikian, kedua pendapat tersebut

diriwayatkan, sebagaimana yang telah kami sampaikan, dari
Hammad bin Abi Sulaiman, Az-zuhri, Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i.

Pendapat pertama dirivrnyatkan dari Nafi'.

Adapun pendapat kedua diriwayatkan dari Yahya bin Said

Al Anshari, Abu Salamah bin Abdirrahman, Rabi'ah Ar-Ra'yi,

Qatadah, Hasan, dan Atha'. Dan pendapat kedua tersebut tidak
sah sama sekali bersumber dari Ali. Karena riwayat lrang
menyatakan dari Ali tersebut bersumber dari hnu Abi Lahi'ah.
Selain itu sanadnya juga terpufus."

Ali berkata, "Adapun pendapat Abu Hanifah, mereka tidak
melihat yar:rg shahih maupun yang rusak, bersumber dari seorang
pun dari kalangan sahabat. Dengan demikian, Abu Hanifah telah
menyalahi semua riwayat yang bersumber kalangan sahabat di
dalam permasalahan ini.

Sedangkan Imam Malik, ia menyalahi gurunya yaifu para

ulama Madinah seperti Abu Salamah bin Abdirrahman, Nafi', Az-
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zuhri, Rabi'ah dan Yahya bin said Al Anshari. Padahal mereka

(para penganut ma&hab Maliki dan murid-murid imam Malik)

sangat mengagungkan hal ini, apabila pendapat para ulama itu

sesuai dengan pendapat sahabatnya (maksudnya, gurunya, yaifu

imam Malik).

Pihak-pihak yang membolehkan unfuk menerima kesaksian

sebagian dari orang kafir ifu atas sebagian lainnya berargumentasi

dengan:

Hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Ath-Thahawi: Rauh bin Al Faraj menceritakan kepada

kami, Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi menceritakan kepada kami,

AMurrahim bin Sulaiman fu Razi menceritakan kepada kami,

Mujalid menceritakan kepada kami dari Asysya'bi, dari Jabir:

Rasulullah bersaffia -dalam hadits tentang dua orang Yahudi Snng

melakukan perzinaan-kepada seorang yahudi, "Datangkanlah

beberapa orang saksi padaku." lalu empat orang dari mereka

memberikan kesaksian atas teriadinya hal ihr, sehingga Nabi $
merajam kedua orang yang berzina ifu-

Abu Muhammad berkata, "Mujalid adalah orang lnng

binasa.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Said Al

Qaththan, bahwa dia berkata, 'seandainya aku ingin Mujalid

menjadikan riwayat tersebut seluruhnya bersumber dari fuySya'bi

dari Masruq dari Abdullah, tentu dia akan melakukan itu'-

Diriwayatkan dari Syu'bah: 'Alan memohon pilihan kepada

Allah, dan menyandarkan kepada Muialid'.

Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, bahwa Mujalid

memberikan tambahan pada sanad. Diriwayatkan dari hnu Ma'in,
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bahwa Mujalid adalah orang yang haditsnya tidak dapat di;adikan

hujjah.

Yang mengherankan dari pihak-pihak yung b"rpendapat

seperti disebutkan di atas adalah, mereka berargumentasi dengan

firman Allah &,

o'-rfi li;i F 14"€,* i'tqrlr-t;'u,ifr 6i

" y'ii i;-ri rk#15,-""):{ A ?k
'Hai orang-orang trang beriman, apabila salah seoftng

kamu menghadapi kematian, sdang dia akan berumsiat maka

hendaHah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang lnng adil di anbra
kamu, atau dua oreng yang berkinan agama dengan l<amu, jika

kamu dalam perjalanan dimul<a bumi lalu l<amu ditimp bahagn

kematian... I (Qs. Al Maa'idafi [5]: 106)

Padahal merekalah orang lnng pertama kali menyalahi ayat

ini. Mereka juga mengatakan bahwa lahiriah ayat ini menunjukan

bolehnya menerima kesaksian mereka atas kaum Muslimin dan

orang kafir dalam hal apa pun, lalu hukum tersebut dihapuskan

terhadap kaum Muslimin, sehingga hukum tersebut tetap seperti

semula terhadap orang-orang kafir. "

Abu Muhammad berkata, "lni merupakan kebohongan

mereka terhadap Allah yang dilakukan secara tertuka dan

berulang-ulang.

Yang pertama adalah klaim tentang terjadinya nasakh atau

penghapusan (terhadap ayat tersebut), tanpa adanya dalil.
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Yang kedua adalah perkataan mereka bahwa lahiriah ayat

tersebut menunjukan diperbolehkannya menerima kesaksian

mereka (kaum kafir) dalam semua hal, padahal di dalam ayat

tersebut hanya disebutkan kasus wasiat yang dikeluarkan dalam

perjalanan menjelang terjadinya kematian, disamping penjelasan

tentang penyumpahan terhadap kedua saksi kafir tersebut, dan

penyumpahan terhadap dua saksi muslim yang memberi kesalsian

berbeda dengan kesaksian dua orang kafir ifu.

Jadi, saya nilai betapa tak tahu malunya pihak-pihak FnS
mengatakan pendapat seperti yang telah kami sebutkan di atas-

Marilah kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala

kehinaan dan menganggap remeh sikap mendustakan Al Qur'an.

Yang ketiga adalah pendapat mereka yang mengatakan

bahua hukum boleh menerima kesaksian kaum lofir atas kaum

muslimin telah dinasakh atau dihapuskan, natnun tehp

diberlakukan terhadap orang-orang kafir (maksudnya kesaksian

seorang kafir atas kafir lainnya tetap boleh diterima)- Ini

menrpakan pendapat yang batil. Sebab agama ihr, baik bagi kita

maupun bagi orang kafu, tetap salna. Dan tak ada seorang pun

yang boleh menghukumi mereka, baik hukum itu mengunttrngkan

maupun merugikan, kecuali dengan hukum Islam. Hal ifu
sebagaimana halnya yang diberlakukan kepada kita, baik hukum

yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kecuali jika ada

nash Snng membedakan antara kita dengan mereka. Kepada

Allah{ah kita memohon taufik.

L788. Masalah: Kesaksian yang diberikan seorang budak

laki-laki dan budak perempuan, baik untuk tuannya maupun unhrk

omng lain, dapat diterima dalam hal apa pun. Kesaksian keduanya
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tak ubahnya kesaksian laki-laki merdeka dan perempuan merdeka,

tanpa ada perbedaan sedikit pun. Namun demikian, para ulama

berteda pendapat tentang hal ini.

Diriwayatkan secaftr shahih kepada kami melalui jalur
periwayatan hnu Wahb dari Yunus, dari Az-Zrhi, dari Said bin Al
Musayyab, bahwa Utsman bin Affan memufuskan tentang anak

kecil yang memberikan kesaksian setelah danrasa, orang Nashrani

setelah memeluk Islam, dan budak setelah dimerdekakan, bahwa
kesaksiannya itu diperbolehkan untuk diterima, jika tidak ada
bantahan terhadap mereka.

Pendapat seperti itu pun diriuayatkan kepada kami melalui
jalur perir,rnyatan Amr bin Syu'aib dan Atha' dari Umar bin Al
I(haththab.

Pendapat seperti itu terkait kesaksian budak laki-laki
diriwayatkan juga kepada kami melalui jalur AMurazaq, dari Abu
Bak, dari Amr bin Sulaim, dari Ibnul Musayyab, dari Umar.

Sedangkan dari jalur periuaptan Al Hajjaj bin Arthah dari
Atha' dari Ibnu Abbas, diriuayatkan bahwa kesaksian seorang
budak tidak diperkenankan (r.rntuk diterima).

Dirivrn5ratkan melalui jalur perir,rayatan hnu Ubaid dari
Hasan bin hrahim AI Karmani dari hrahim Ash-Sha'igh, dari
Nafi', dari hnu Umar, bahwa kesaksian budak mukabb bdak
dipe6olehkan untuk diterima, selama masih ada sangkutan
kewajiban atasnya, meskipun hanya safu dirham.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periurayatan Ibnu
Abi Syaibah dari Ibnul Mubarak dan Waki'. hnul Mubarak berkata:
Diriwayatkan dari hnu Jurarj dari Atha'. Sedangkan Waki'
berkata: Diriwayatkan dari Zakaria bin Abi Za'idah dari Asy-Sya'bi.
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KedmnSn mengatakan bahwa tdak diperbolehkan menerima

kesalsian seorang budak.

Diriwalntkan melalui jalur periwayatan hnu Abi Syaibah

dari lbnul Mubarak, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul,

bahwa tidak boleh menerima kesaksian seorang budak.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki', dari Sut/an

Ats-Tsauri, dari hnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman

Allah 8i,
b
"e.6),y y+Fit3r*ii

"Dan petsalrsil<anhh dangan dua orang sal<si dari orug:

onng lelaki (di anbmnu). "(Qs. Al Baqarah l2lz 282

Mujahid berkata, 'Maksudnya, dari kalangan orang-orang

merdel<a."

Waki' berkata, "sutran fidak membolehkan kesaksian

seorrrg budak.'Pendapat ini pun merupakan pendapat Wah'.

Diriwayatkan melalui jalur periwaptan hnu Abi $nibarh:

Isa bin Yunus, Waki', Abdunahman bin Mahdi dan Muadz bin

Mua& menceritakan kepada kami. Isa berkata: DiriunSratkan dari

Al Agza'i dari Az-Zuhri. Waki' berkata: Diriwayatkan dari Syrbah,

dari Al Hakam bin Utaibah, dari hrahim An-Nakha'i.

Abdurrahman bin Mahdi berkata: Diriwayatkan dari Hamd bin

salamah dan Abu Awanah. Abu Awanah berkata: Diriwaptkan

dari Umar bin Abi Salamah bin Abdinahman bin Auf, dari

ayahnya. Sedangkan Hamd bin Salamah berkata: DiriwaSratkan

dari Qatadah dari Syuraih. Mua& bin Mua& berkata:

l
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Diriwayatkan dari Asy'ats yaitu Ibnu Abdil Matik Al Humrani dari
Hasan Al Bashri.

Mereka semua mengatakan terkait seorang budak yang
memberi kesaksian, kemudian kesaksiannya ditolak, kemudian
budak tersebut dimerdekakan dan memberikan kesaksian lagi,
bahwa kesaksiannya tersebut tidak boleh diterima. kecuali menumt
Al Hasan. Padahal pendapat yang menjadi puhrsan adalah bahwa
keduanya (Hamd bin Salamah dan Abu Awanah) mengatakan,
kesaksian tersebut boleh diterima.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid, dari
Abdurrahman bin Mahdi, dari Israil bin Yunus, dari Mansur, dari
Mujahid, ia mengatakan bahwa penduduk Makkah dan penduduk
Madinah tidak memperkenankan menerima kesaksian seorang
budak.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Syu,bah dari
Mughirah dari lbrahim, ia berkata, "Tidak dipertolehkan
menerima kesaksian budak mukabb, dan ia pun tidak boleh
menerima warisan."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari
Ma'mar, dari Qatadah, bahwa apabila seorang budak memberikan
kesaksian, kemudian kesaksiannya ditolak, kemudian budak
tersebut dimerdekakan dan memberikan kesaksian kembali, maka
kesaksiannya tidak diterima.

Pendapat tersebut juga diriwayatkan dari fuqaha Madinah
yang tujuh. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Az-Zinad.
Pendapat ini pun dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-
Syafi'i, hnu Abi L-aila, Hasan bin Ha5ry, Abu Ubaid. Dan pendapat
ini pun merupakan salah satu dari dua pendapat hnu Syubrumah.
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sementara itr, sekelompok ulama membolehkan unhrk

menerima kesaksian seorang budak dalam kondisi tertentu, namLln

menolaknya dalam kondisi lain-

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin Al

Madini, sulaiman bin Harb dan Ibrahim bin Al Harawi

menceritakan kepada kami. Ali berkata: Diriwayatkan dari Jarir,

dari Manshur, dari hrahim dari syr-raih. sulaiman berkata:

Diriwa5ntkan dari Abu Awanah, dari Mutharif bin Thariq, dari Asy-

Sya'bi. Al Harawi berkata: Diriwayatkan dari Hisyam, bahwa

Mughirah mengabarkan kepada kami dari hrahim. Mereka bertiga

memperbolehkan menerima kesaksian seorang budak pada

perlrara yang sepele.

Diriwalntkan melalui jalur periwayatan AMurrazaq:

Muhammad bin Yahya Al Mazini menceritakan kepada kami dari

Suffn Ats-Tsauri, dari hrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Tidak

dipe6olehkan kesaksian seomng budak unfuk htannya, namun

dipe6olehkan untuk orang lain selain htannya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Jabir al Ju'ft, dari

AsySya'bi, tentang seorang budak yang sebagian dirinya sudah

dimerdekakan, bahwa kesaksiannya diperbolehkan unfuk diterima.

Sekelompok ulama membolehkan unfuk menerima

kesaksian seorang budak dalam hal apa pun, seperti halnya

kesaksian orang merdeka.

Hal itu sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur

periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Hafsh bin Ghiyats An-Nakha'i

menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, ia

berkata,
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"S5ruraih mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menerima

kesaksian seorang budak. Namun Ali mengatakan, akan tetapi
kami memperbolehkannya. Maka S5mraih pun setelah itu
memperbolehkan kesaksian seorang budak, kecuali kesaksian

tersebut ditujukan unfuk memberikan kemanfaatan bagi tuannya."

Dengan sanad yang sama sampai kepada hnu Abi Syaibah,

diriwayatkan: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Al
Mukhtar bin Fulful, ia berkata, "Aku bertanya kepada Anas bin
Malik tentang kesaksian seorang budak. Lalu Anas pun menjawab

bahwa hal tersebut diperbolehkan. "

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki': Sufuan Ats-
Tsauri menceritakan kepada kami dari Ammar Ad-Duhni, ia
berkata, "Aku menyaksikan Syuraih, di hadapannya ada seorang

budak yang sedang memberikan kesaksian terkait sebuah rumah.
[-alu Sy.rraih pun membolehkan kesaksian budak tersebut. Ketika
dikatakan kepada Syuraih bahwa orang yang memberikan

kesaksian itu adalah seorang budak, maka Syuraih pun menjawab:
'Setiap kita adalah budak laki-laki maupun budak perempuan'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdullah bin Ahmad
bin Hanbal: Ayahku menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin
Mahdi menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid mencerita-

kan kepada kami dari Abu Yahya bin 'Atiq, dari Muhammad bin
Sirin, bahwa ia tidak menilai masalah atas kesaksian seorang

budak, jika budak tersebut adalah orang yang adil.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnul Jahm:

Diriwayatkan dari Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Arim bin Al-Fadhl
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak
mengabarkan kepada kami dari Ya'qub, dari Atha' bin Abi Rabah,

ia berkata, "Kesaksian seorang budak, baik laki{aki maupun
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perempuan, diperbolehkan untuk diterima dalam pemikahan dan

perceraian."

AMullah bin Abdul Wahid menulis surat kepadaku tentang

riwayat yiang bersumber dari Al Hasan bin Abdul Wahid, ia

berkata: Abu Muslim Al Katib menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Ahmad bin Al Mughallis menceritakan kepada kami,

AMullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami,

a5nhku menceritakan kepadakur Affan bin Muslim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami, ia berkata,

"A16ras bin Muawiyah ditanya tentang kesaksian seorang

budak. Aln7as kemudian menjawab, 'Aku menolak kesaksian Abdul

Aiu bin Sytr'aib karena adanya pengingkaran terhadapnya,

sehingga membuahya tertolak'. "

Pendapat tersebut menrpakan pendapat Zurarah bin Abi

Aufa, Usman Al Bitfi, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin

Rahwaih, Abu Sulaiman dan para sahabatrya.

Pendapat ifu pun merupakan salah satu dari dua pendapat

hnu Syrbrumah.

Ali berkata, "Adapun ucapan Umar dan Utsman yang kami

canfumkan di depan, ucapan tersebut justnr merupakan dalil yang

menyudutkan para pengikut madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i,

dan bukan dalil yang menguatkan mereka. Sebab, mereka iusfuu

men5nlahi ucapan Umar dan Utsman tersebut tentang seorang

anak yang memberikan kesaksian, dan kesaksiannya tersebut

ditolak, kemudian anak tersebut baligh dan memberi kesaksian

lugr, dan mereka mengatakan bahwa kesaksian anak tersebut

dapat diterima."

l
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Adalah suatu hal yang batil;ika sebagian perkataan Umar
dan Utsman bisa dijadikan hujjah, namun sebagian lainnya bukan

merupakan hujjah. Ini merupakan sikap memperrnainkan agama

dari mereka yang menempuh jalan ini. Riwayat yang terkait
dengan hal ini tidak sah bersumber dari hnu Abbas, karena
riwayat ini berasal dari Al Hajjaj bin Arthah.

Maka, tidak ada kemungkinan yang tersisa bagi mereka,

keorali bahwa riwayat tersebut berasal dari Ibnu Umar. Akan
tetapi, ada riwayat lain yang bertentangan dengan riwayat tersebut.

Riwayat lainnya ini berasal dari Anas. Dengan demikian, maka

batallah argumentasi mereka dengan atsar ini, dan yang tersisa

adalah argumentasi berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah.

Adapun penafsiran Mujahid dan orang-orang yang
mengikutinya tentang firman Allah &,

b
"e.6),y *:{*l:Vai',

'Dan percaksil<anlah dengan dua orang saksi dari omng-
otzng lelaki (di anbmmu) ..., " (Qs. Al Baqarah l2l: 282l, bahwa
yang dimaksud dengan "orang-orang laki-laki di antaramu" dalam

firman Allah tersebut adalah orang-orang merdeka.

Sebenamya penafsiran ini batil dan merupakan kekeliruan

dari seorang alim. Sekaligus merupakan pengkhususan terhadap

firman Allah tanpa adanya dalil. Dan secara pasti, semua orcmg

yang memiliki naluri yang baik, tentu akan menyadari bahwa

hamba sahaya laki-laki adalah termasuk salah seorang dari kaum
laki-laki dari kalangan kita, dan hamba sahaya perempuan adalah
termasuk salah seorang dari kaum perempuan dari kalangan kita.

Terkait hal ini, Allah S berfirman,

@ - dMuhalta



l-- S,"e;ij'a f, L;€;q
"Isteri-isteimu adalah (sepqti) tanah tempat kamu

bercocok tanam, maka datangilah Anah tempat bercocok'

tanammu ifu bagaimana saia kamu kehendaki- " (Qs. Al Baqamh

121 223)

Terkait dengan firman Allah ini, tidak diragukan lagi bah',ua

'wanita merdeka' dan 'budak perempuan' termasuk ke dalam

cakupan firman Allah tersebut. Dengan demikian, maka jelaslah

rusaknya pendapat mereka tersebut.

Sebenamya, pada awal ayat tersebut Allah & hanya

berbicara kepada orang-orang yang beriman. Dan seorang budak,

tidak diragukan lagi, termasuk ke dalam cakupan orang-orang

yang diajak bicara oleh Allah dalam firman tersebut tentang utang

piutang dan pemberian kesaksian dan menerima kesaksian-

Sebagian dari mereka berargumentasi dengan firman

Allah &,

"Allah membuat perumpamaan dengan seoftng hamba

sahaya yang dimiliki, yang frdak dapat bertindak terhadap

sesuatupun "(Qs.An-Nahl [16]: 75)

Sebenamya berargumentasi dengan firman Allah ini

merupakan penyimpangan terhadap firman Allah dari maknil9d,

dan orang yang melakukan ini akan celaka di dunia dan di akhirat.

Karena, Allah & fidak mengatakan bahwa setiap hamba

sahaya itu tidak mampu melakukan apa pun, akan tetapi Allah &

{} e 3*$ il:1 t1''*"\i lttr 2 r> o
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hendak memberikan pemmpamaan sifat bagi salah safu dari
hamba-Nya. Sifat ini bisa ditemukan pula pada orang-orang yang
merdeka. Barang siapa yang mengatasnamakan sifat lainnya
kepada Allah, berarti dia telah melakukan kebohongan terhadap
Allah secara terang-terangan, dan telah melakukan dosa besar.
Karena Allah & it" hanya mengatakan yang benar. Dan secara

kasat mata, kita bisa mengetahui bahwa seorang hamba sahaya ifu
kadang lebih mampu melakukan banyak hal daripada orang
merdeka.

Kami katakan kepada mereka apakah hamba sahaya wajib
melaksanakan shalat, puasa dan bersuci? Dan apakah seorang
hamba sahaya diharamkan dari sejumlah makanan, minuman dan
kemaluan serta hal-hal yang juga diharamkan bagi orang merdeka?
Jika jawaban mereka adalah ya, berarti mereka telah mendustakan
diri mereka sendiri. Mereka bersaksi bahwa hamba sahaya ifu bisa
melakukan banyak hal. Dengan demikian, maka terbantahkanlah
argumentasi mereka dan pengaburan mereka terhadap makna
ayat tersebut.

Mereka juga berargumentasi dengan firman Allah &,

'Janganlah saksi-saksi ifu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil. " (Qs.Al Baqarah tzlt 286)

Mereka mengatakan bahwa hamba sahaya itu fidak mampu
untuk melakukan atau memberikan kesaksian, karena dia ditunfut
unfuk selalu melayani fuannya.

Kami katakan, orang yang mengatakan argumentasi ini
telah berdusta. sebab seorang hamba sahaya ifu mampu

"l;3 c, t;1tl'r*Ji aV,ls
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melakukan dan memberikan kesaksiannya, sebagaimana

dia mampu melaksanakan shalat. Dia juga mampu

mempelajari ajaran-ajaran agama yang wajib diketahuinya-

Seandainya memberikan kesaksian gugur dari seorang

hamba sahaya, karena kesibukannya dalam melayani tuannya,

tentu saja hal ini pun gugur terhadap wanita merdeka yang

mempunyai suami, karena kesibukannya dalam melayani

suaminya.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa hamba sahaya ifu

adalah barang yang dimiliki, dan bagaimana mungkin barang bisa

memberikan kesaksian?

Jika itu yang dikatakan mereka, maka kami katakan:

Memangnya seperti apa? Mungkinkah ia barang, karena toh ia

diwajibkan untuk melaksanakan shalat, puasa dan mengatakan

yang benar.

Kami tidak mengetahui orang-orang yang berargumentasi

seperti itu memiliki landasan dan dasar yang jelas, baik dari Al

Qur'an, Sunnah maupun riwayat yang shahih atau pun riwayat

yang tidak shahih. Mereka juga tidak memiliki alur logika maupun

qiyas yang benar, kecuali hanya sekadar racauan-racauan llang

sangat rusak dan argumentasi yang tidak valid.

Kami sudah jelaskan semua ini pada pembahasan di dalam

Kitab Al Ishal. Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam.

Nash-nash yang kami kemukakan tentang hukum kesaksian

ini, baik dari Al Qur'an maupun Sunnah, semuanya menunjukkan

keabsahan pendapat kami. Sebab jika Allah hendak mengecuali-

kan hamba sahaya dari orang merdeka dalam permasalahan ini,

halnya

untuk
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tentu hal itu akan disuratkan dalam firman-Nya maupun dalam

Sunnah.

Allah $ berfirman,

6ots6( G',

"Dan tidaklah Tuhanmu lup."(Ql Maryam [19]: 64)

Allah & jusu berfirman,

illfrlr-t;'u-ifi ,)
U-y'fr:rii e;A o*s?,s,G LL'& ry ii|}
{}il;r+$i

',a i iiS'&b Xfr '6v3"t1":i -r4

'Saungguhnya orang-orzng tnng beriman dan

mengerjakan amal saleh, merel<a ifu adalah sebaik-baik makhluk.

Balasan merel<a di sisi Tuhan merel<a ialah swga Adn, Snng
mengalir di batnhn5n sungai-sungai; mereka kekal di dalamn5a

sel4malarnanya. Allah ndha terhadap merela, dan merekapun

ndha kepada-Nya."(Qs. Al Bayyinah [98]: 7-8)

Dengan demikian, dua orang muslim ifu fidak memiliki
perbedaan sedikit pun, bahwa kesaksian ini merupakan sebuah

kebaikan yang mencakup hamba sahaya laki-laki dan hamba

sahaya perempuan, sebagaimana halnya mencakup laki-laki

merdeka dan perempuan merdeka. Dan adalah suafu hal yang

haram bagi setiap orang, apabila ia tidak meridhai apa yang sudah

diberitahukan Allah bahwa Dia meridhainya. Apabila Allah sudah

meridhai seorang hamba yang beriman dan melakukan amal

I ?6s I - Ar Muhana



shalih, maka kita pun harus meridhainya- Dan apabila Allah

mewajibkan kita untuk meridhainya, maka wajib bagi kita gnttrk

menerima kesaksiannya.

Adapun pihak-pihak yang menolak kesaksian hamba

sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan unfuk tuannya,

mereka berargumentasi dengan mengatakan bahwa terkadang

tuannya dapat memaksanya untuk memberikan kesaksian yang

menguntungkan si tuan.

Kami katakan, seandainya hal ini menghalangi diterimanya

kesaksian seorang hamba sahaya untuk tuannya, tentunya hal ini

bisa menjadi penghalang untuk diterimanya kesaksian salah

seorang dari kaum muslimin untuk imamnya, ketika si muslim

tersebut memberikan kesaksian yang bermanfaat bagi imamnya-

Karena seorang imam lebih mampu menekan rakyat'rya daripada

seorang tuan terhadap hambanya.

Sebab, seorang hamba sahaya bisa mengadukan

kezhaliman yang dilakukan hrannya kepada penguasa, dan para

penguasa pun bisa menghalangi tuannya dari perbuatan Sang

dapat menyakiti si hamba sahaya. Sedangkan tidak ada seorcmg

pun yang mampu menghalangi seseorang dari tekanan imam atau

pun pemimpinnya.

Dengan demikian, maka rusaklah argumentasi pendapat

pihak-pihak yang berseberangan dengan kami, dan segala puji

milik Allah Tuhan semesta Alam.
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