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Lanjutan Kitab Kesaksian

L789- Masalah: Kesaksian semua orang adil yang
diberikan unfuk orang lain itu dapat diterima, baik kesaksian ihr
mengunfungkan maupun merugikan orang lain itu, seperti
kesaksian ayah dan ibu unfuk anak-anak serta orangfuanya,
kesaksian anak laki-laki dan anak perempuan untuk kedua
orangfua serta kakek-neneknya, kesaksian kakek-nenek unfuk
cucu-cucLrnya, kesaksian suami unfuk istrinya, kesaksian istri unhrk
suaminya, kesaksian kerabat dekat satu sama lain, dan kesaksian

keluarga jauh safu sama lain, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Demikian pula dengan kesaksian seseorang yang akrab
dengan temannya, kesaksian pegawai unfuk majikannya, kesaksian
terjamin unfuk yang pihak menjaminnya, kesaksian majikan untuk
pegawainya, kesaksian penjamin untuk pihak yang dilaminnln,
dan kesaksian penerima wasiat unfuk anak yatim yang ada dalam
asuhannya. Namun, semua yang kami sebutkan itu masih
diperselisihkan oleh para ulama.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur yang frdak shahih darri

Syurraih, bahwa kesaksian ayah untuk anaknya tidak dapat
diterima, demikian pula dengan kesaksian anak unfuk ayahnya,

dan kesaksian salah satu dari suami-istri unfuk pasangannya.

Akan tetapi, semua ini diriwayatkan secara shahih daui
hrahim An-Nakha'i, juga dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi pada salah
satu dari dua pendapatnya terkait dengan kesaksian ayah (untuk
anaknya) dan kesaksian anak (untuk ayahnya).

Namun dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi juga diriwayatkan
pendapat lain, yaifu bahwa kesaksian anak untuk ayahnya dapat
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diterima, sedangkan kesaksian ayah untuk anaknya tidak dapat

diterima. Sebab ayah dapat mengambil harta anaknya, kapan pun

dia ingin. Selain itu, kesaksian suami unfuk ishinya dapat diterima,

sementara kesaksian istri unfuk suami tidak dapat diterima.

Pendapat ini pun merupakan pendapat hnu Abi laila dan Ats-

Tsauri.

Sementara Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Abu

Ubaid tdak membolehkan menerima kesaksian ayah untuk

anaknya, atau kesaksian anak unfuk ayahnya.

Mereka juga membolehkan menerima kesaksian kakek dan

nenek unfuk cucu-cucunya, juga membolehkan menerima

kesaksian cucu unfuk kakek-neneknya.

Akan tetapi, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i tidak

memperkenankan menerima kesaksian seorang pun dari mereka.

Hanya saja, Asy-Syafi'i membolehkan menerima kesaksian salah

satu dari suami-istri unfuk pasangannya.

Adapun pihak-pihak yang dari mereka diriwayatkan hukum

boleh menerima semua kesaksian tersebut, hal tersebut

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq, dari Abu Bakr bin Sabrah, dari Abu Az-

Zrnad, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia berkata: Umar bin

Al Khaththab berkata, "Boleh menerima kesaksian orangtua unfuk

anaknya, kesaksian anak untuk orangtuanya, kesaksian saudara

unfuk saudaranya."

Pendapat seperti ifu pun diriwayatkan dari Amr bin Sulaim

Az-Zrxaqi, dari Said bin Al Musa5ryab.

Diriwayatkan juga bahwa Ali pemah memberikan kesaksian

bagi Fatimah di hadapan Abu Bakar, dan saat itu Ali bersama
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Ummu Aiman. Abu Bakar kemudian berkata kepada Ali,
"Seandainya engkau dapat mendatangkan kesaksian seorang pria

atau seorang wanita lain bersama kesaksianmu, niscaya aku akan

memberikan pufusan yang menguntungkan Fatimah berdasarkan

kesaksian tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb, dari Yunus

bin Yazid, dari Az-Zuhi, dia berkata, "Para pendahulu kaum

muslimin yang shalih tidak pemah menyangsikan kesaksian

orangtua unfuk anaknya, kesaksian anak untuk orangfuanya,

kesaksian saudara unfuk saudaranya, dan kesaksian suami untuk
istrinya. Selanjutnya, orang-orang dirasuki oleh hal-hal yang

mendorong pihak penguasa (mahkamah) unfuk menyaksikan

kesaksian mereka, sehingga dianulirlah kesaksian pihak-pihak yang

dicurigai, jika kesaksian tersebut berasal dari pihak keluarga. Dan
itu mencakup kesaksian anak, orangfua, saudara, suami, dan istri.

ndak ada yang kesaksiannya dicurigai selain dari mereka, dan ifu
berlangsung sampai akhir zaman."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Al
Hasan bin Azib menceritakan kepada kami dari kakeknya yaitu

Syabib bin Gharqadah, dia berkata, "Ketika aku duduk-duduk di
tempat S5ruraih, tiba-tiba dia didatangi oleh Ali bin Kahil bersama

seorang wanita, serta seseorang yang menjadi lawan sengketa

wanita ifu.

Ali kemudian memberikan kesaksian yang menguntung-kan

wanita ifu. Karena Ali adalah suaminya. Ayah perempuan tersebut
juga memberikan kesaksian yang juga mengunhrngkan-nya.

Setelah itu, Syuraih menerima kesaksian keduanya (Ali dan ayah

wanita tersebut).
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Melihat tindakan tersebut, sang lawan sengketa berkata
Syuraih, "Pria ini adalah ayah wanita tersebut, sedangkan pria ifu
adalah suaminya." Syuraih kemudian berkata kepada sang lawan
sengketa, "Apakah engkau mengetahui cacat yang dapat membuat
kesaksian keduanya tertolak. setiap muslim itu kesaksiannya
diperkenankan untuk diterima. "

Diriwa5ntkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq: Sufyan
bin Uyaynah menceritakan kepada kami dari Syabib bin
Gharqadah, dia berkata, "Aku mendengar Sy"'aih memper-
kenankan kesaksian seorang pria bagi puterinya dan kesaksian
seorang pria bagi istrinya- Seorang pria kemudian berkata, 'pria-
pria ifu adalah ayah dan suami wanita itu'. Maka synrraih berkata,
'[alu siapa yang akan bersaksi bagi seorang wanita selain dari
ayah dan suaminya'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan hnu Abi syaibah:
Syababah menceritakan kepada kami dari hnu Abi Dzi'b, dari
sulaiman bin Abi sulaiman, dia berkata, "Aku pemah memberikan
kesaksian bagi ibuku di hadapan Abu Bakar bin Muhammad bin
Amr bin Hazm, kemudian dia memberikan pufusan berdasarkan
kesaksianku."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dan
Ma'mar, dari Abdurrahman bin Abdillah Al Anshari, dia berkata,
"t)mar bin Abdil Aziz memperkenankan kesaksian seorang anak
bagi ayahnya, jika si anak adalah orang yang adil."

Mereka adalah umar bin Al Khaththab dan semua sahabat,
juga Syuraih, Umar bin Abdil Aziz, Abu Bal.r bin Muhammad bin
Amr bin Hazm.
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Pendapat ini pun dikemukakan oleh Iyas bin Muawiyah,

Utsman Al Bitti, Ishaq bin Rahwaih, Abu Tsaur, Al Muzani, Abu
Sulaiman dan semua sahabat kami.

Adapun pendapat Asy-Syafi'i dan para sahabahya adalah

menerima kesaksian suamiisfui unfuk pasangannya, sebagiannya

unfuk sebagian lainnnya.

Sedangkan Al Auza'i berpendapat unfuk tidak menerima

kesaksian seseorang bagi saudaranya. Hal ifulah yang disebutkan

oleh Az-Zvhri dari kalangan penguasa mutaakhirin yang menolak
kesaksian ayah bagi anaknya, atau anak bagi ayahnya, serta

masing-masing dari suami-isfoi untuk pasangannya.

Abu Hanifah dan AsySyafi'i membolehkan untuk
menerima kesaksian seseorang bagi saudararqTa.

Imam Malik membolehkan kesaksian seseorang baE
saudaranya, kecuali dalam permasalahan nasab saja. Namun imarn

Malik menolak kesaksian kawan aluab unfuk temannya.

Abu Muhammad berkata: Pihak-pihak yang berseberang-an

pendapat dengan kami berargumentasi dengant

Apa yang dirirlnyatkan kepada kami melalui jalur

periwayatan Abu Ubaid: Marwan bin Muawiyah menceritakan

kepada kami dari Yazid Al Jazari, dia berkata -saya kira dia
berkata: Yazid bin Sinan, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah,
dari Nabi $, "Tidak diperkenankan (menerima) kesaksian

pengkhianat, baik laki-laki maupun perempuan, orang yang

dicurigai terkait hak wala dan karena kekerabatan, dan orang yang

didera dalam hukuman had."

Abu Muhammad berkata: Argumentasi yang mereka

sebutkan tersebut justru merupakan argumentasi yang

AtMuhatla- I s I



melemahkan pendapat mereka, bukan justru menguatkan
pendapat mereka. Hal itu karena beberapa alasan:

Pertama, karena hadits tersebut ttdak shahih. Sebab, hadits
tersebut berasal dari Yazid, seorang perawi yang tidak diketahui
keadaannya. Jika Yazid tersebut adalah Yazid bin Sinan, maka dia
adalah sosok yang dikenal sebagai pendusta.

Kedua, seandainya hadits tersebut shahih, tentu mereka -
yang berargumentasi dengan hadits itu-lah yang pertama kali
menentang kandungan hadits tersebut, pada dua tempat:

Pertama, sikap mereka yang membedakan antara saudara
dan ayah, antara paman dan keponaka., dan antara ayah dan
anak. Padahal kedudukan mereka semua adalah sama. Karena
mereka semua terindikasi diorigai (akan melakukan kebohongan
ketika memberikan kesaksian), karena adanya faktor kekerabatan
di antara mereka.

Demikianlah sikap mereka yang berargumentasi dengan
hadits tersebut, padahal mereka semua membolehkan kesaksian
seorang budak untuk tuannya, dan ini tenfu saja bertolak belakang
dengan hadits di atas.

Selain itu, mereka yang berargumentasi dengan hadits
tersebut juga membolehkan kesaksian yang didera sebagai had,
setelah dia bertobat. Padahal pendapat ini berseberangan dengan
kandungan hadits di atas.

Maka dari itu, adalah jalan yang sangat sesat atau
argumentasi yang sangat rancu apabila mereka berargumentasi
dengan hadits tersebut unfuk menguatkan pendapat mereka,
padahal hadits tersebut jushrr melemahkan pendapat mereka.
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Lebih dari itu, pendapat mereka pun berseberangan dengan hadits

itu.

Mereka juga menuturkan hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari Waki', dari Abdullah bin Humaid, dia berkata, "umar

menulis surat kepada Abu Musa yang berisi: 'Kaum muslimin

adalah orang-orang yang adil, sebagian dari mereka dapat

memberikan kesaksian atas sebagian lainnya, kecuali orang yang

dicambuk sebagai hukuman had, atau biasa memberikan kesaksian

palsu, atau terindikasi fterdusta) karena adanya hak wala atau

karena adanya faktor kekerabatan'."

Bantahan yang dikemukakan unfuk menanggapi

argumentasi ini sama dengan bantahan yang telah dikemukakan

untuk menanggapi argumentasi sebelumnya, yaitu bahwa atsar

tersebut bdak shahih bersumber dari Umar.

Selain itu, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas

tanpa ada perbedaan sedikit pun, bahwa mereka yang

berargumentasi dengan atsar tersebut justru merupakan orang-

orang yang menentang atsar tersebut.

Di lain pihak, riwayat yang shahih bersumber dari Umar

adalah riwayat yang menyatakan diterimanya kesaksian seorang

ayah unfuk anakn5ra.

Salah satu keanehan yang terjadi di dunia adalah

argumentasi mereka dalam masalah ini, yaihr argumentasi dengan

hadits yang shahih dari sabda Rasulullah, "Engkau dan hartamu

adalah milik ayahmu." Juga argumentasi mereka dengan perintah

Rasulullah $ kepada Hindun binti Utbah unhrk mengambil nafkah

pokoknya dari harta suaminya.
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Dalam hal, orang-orang yang berargumentasi dengan kedua

hadits tersebut justru merupakan orang-orang yang menentang

kedua hadits itu. Ini sungguh merupakan hal yang sangat

mengherankan-

Adapun kami, kami menyatakan bahwa kedua hadits

tersebut shahih. Namun demikian, Kami katakan juga bahwa di
dalam kedua hadits tersebut tidak ada larangan untuk menerima

kesaksian anak bagi orangfuanya, atau menerima kesaksian kedua

orangfua bagi anaknya, meskipun si anak dan hartanya adalah

milik kedua orangtuanya. Bagaimana penjelasannya?

Kita semua adalah milik Allah &, dan demikian pula

dengan harta kita. Dan, Allah sudah memerintahkan kita untuk
memberikan kesaksian karena-Nya secara benar:

Allah $ berfirman,

iS & t$ 4t'w,'rt irl3 t-r-r, 'u-il 
Qt"- o

"*,i;1*, *4'ii ti's.."Li lL
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang

yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatnu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Setiap pemilik hak diperintahkan untuk mengambil haknya

dari orang lain yang menyimpannya, apabila sang pemilik hak ifu
mampu unfuk melakukan ifu, apakah orang lain yang menyimpan-
nya mempakan orang asing atau bukan orang asing. Dan siapa
saja yang tidak melakukan perbuatan tersebut, berarti dia sudah

menentang Allah dan membantu terciptanya dosa dan pelanggar-
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an. Bahkan, sebenamya dia mampu unfuk mengubah kemungkar-

dD, narnun tidak melakukannya, dan justru dia mengakui

kemungkaran, kebatilan dan apa yang diharamkan, serta tidak
mengubahnya sedikit pun.

Salah safu keanehan yang sudah terjadi adalah tindakan
sebagian dari mereka yang berargumentasi dengan mengguna-kan
firman Allah &,

@)r€ai Ar*q'',;') J",Ai oi

"Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapalonu,

hanya kepada-Kulah kembalimu. "(Qs. Luqmaan [31]: 14).

Ayat tersebut mempakan hujjah yang jushr mengrdutkan
pendapat mereka, karena salah safu bentuk syukur kepada kedua

oranghra -setelah syrkur kepada Allah- adalah memberikan

kesaksian yang benar bag kedua orangfua, dan bukan
memberikan kesaksian yang batil. Karena memberikan kesaksian

yang batil ini bukanlah benfuk syukur atau terima kasih terhadap

kedua orangfua.

Allah @ berfirman,

)d)t a<I3it Srni:5"i \sy;t1;1 i:1";L;
C't 4.-li ,t"tS,-r$t V6ij,r",di )qt, u?i ,s>

@ rrp 1€r6tL ; .* S'ifr Lt "#"i ;Xr
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'Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang
dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan

hamba saha5nmu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang sombong dan membangga diri." (Qs. An-
Nisaa' [4]: 36)

Allah & teUfr menyamakan semua orang yang disebutkan

dalam ayat tersebut dalam hal kewajiban untuk berbuat baik

kepada mereka. Oleh karena ihrlah apabila ada seseorang yang

menaruh curiga dalam permasalahan tersebut terhadap orangfua,

kerabat dekat, tetangga jauh, atau hamba sahaya yang dimiliki,
maka dia juga hams mencurigai mereka semua yang disebutkan

dalam ayat tersebut. Sehingga kesaksian salah seorang dari
mereka tidak akan diterima terhadap kerabat, tetangga, ibnu sabil,

anak yatim, dan orang miskin. Jika fidak, berarti pemikiran

mereka sudah tercemar karena berbaur dengan kebatilan yang

mereka kehendaki. Dan tidak ada lagi yang tersisa di tangan

mereka selain kecurigaan, dan kecurigaan ifu tidak dihalalkan.

Tentu kita tahu bahwa siapa saja yang memberikan

kesaksian palsu,/batil unfuk kedua orangfua, anak atau istrinya
karena faktor kekerabatan, tenfu saja dia akan sangat mudah

memberikan kesaksian yang menguntungkan siapa saja yang

berani men! rapnya dari orang lain yang bukan kerabatnya. Itu
Tidak ada perbedaan sedikit pun.

Sebenamya kecurigaan itu tidak memiliki posisi sedikit pun

di dalam Islam. Kami akan bertanya kepada mereka tentang sosok

Abi Dzar dan Ummu Salamah, seandainya keduanya mengklaim

memiliki hak sebesar satu dirham pada seorang Yahudi:
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Apakah kalian akan memutuskan bahwa keduanya

memang berhak atas uang safu dirham tersebut hanya karena
pengakuan keduanya? Jika mereka menjawab ya, berarti mereka
telah menyalahi ketentuan Allah, rasul-Nya, dan ijma' umat Islam
yang diyakini kebenarannya. Mereka juga telah meninggalkan
pendapat mereka sendiri.

Namun jika mereka menjawab tidak, maka kami katakan

kepada mereka, " Subhanallah, tidak ada seorang pun di muka
bumi ini yang mengatakan bahwa ada seorang muslim yang

mencurigai Abu Dzan dan Ummu Salamah, bahwa keduanya akan
mengajukan klaim terhadap semua yang ada di dunia secara batil,

apalagi hanya sekadar uang satu dirham yang ada pada diri
seorang Yahudi."

Kemudian, kami juga akan bertanya kepada mereka,
"Apakah kalian akan membebaskan orang Yahudi yang dikenal
sangat fasiq hanya karena ia mau melakukan sumpah?" Jika
mereka menjawab Vd, maka kami katakan kepada mereka,
"Bukankah kecurigaan dan dugaan melakukan kebohongan ifu
biasanya ditulukan kepada omng-orang kafir yang diyakini biasa

berdusta kepada Allah dan Rasul-Nya."

Yang sangat mengherankan adalah sikap imam Malik dan
Imam Syafi'i yang memberikan harta yang besar kepada pihak
penggugat, hanya karena penggugat mengajukan klaim dan mau
bersumpah, meskipun dia orang yang dikenal suka berdusta dan
dikenal pelit ketimbang dikenal sebagai seorang dermawan, dan
hanya karena pihak tergugat tidak mau bersumpah.

Hal lain yang juga sangat mengherankan adalah sikap Abu
Hanifah yang memberikan harta yang sangat banyak itu kepada
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pihak penggugat, semata-mata karena dakwaannya tanpa ada
bukti maupun sumpah.

Mereka sama sekali tidak mencurigai pendapat mereka
sendiri, tidak berdasarkan pertimbangan AI Qur'an dan tidak pula
berdasarkan pertimbangan Sunnah. Namun mereka justru

mencurigai orang yang gemar beribadah dan dikenal sebagai orang
yang baik dan bertahua, hanya karena ia memberikan kesaksian

unfuk anak, istri, atau ayahnya terkait uang safu dirham.

Kita menyatakan kepada Allah membebaskan diri dari
semua madzhab yang sangat rusak ini.

Selanjutnya, diriwayatkan dari Az-Zuhn bahwa para ulama
generasi pertama tidak berbeda pendapat tentang diterimanya
kesaksian seorang ayah unfuk anaknya, kesaksian masing-masing
pasangan suami-istri untuk pasangannya, dan kesaksian seorang
kerabat unfuk kerabatnya. Peristiwa ifu terus berlanjut sampai
orang-orang mengalami perubahan kondisi karena dirasuki
semacam sifat berkhianat.

Ifu merupakan pemberitahuan tentang kesepakatan para
sahabat untuk menerima kesaksian orang-orang itu. Jadi
bagaimana mungkin pihak-pihak itu membolehkan pendapat yang
bertentangan dengan ijma', hanya karena adanya dugaan negatif
dari kalangan ulama mutaakhirin.

Selanjutnya, Demi Allah, pada masa Rasulullah dahulu
banyak sekali dijumpai kaum munafikin yang mempakan makhluk
Allah paling buruk, juga orang-orang kafir, para pezina, pencuri,
pendusta dan lainnya. Namun kita tidak mengetahui apa yang
sudah terjadi. Hanya saja, safu yang pasti, bahwa tidak mungkin
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pada waktu itu Allah menetapkan suatu hukum yang tidak sesuai

dengan ketenfuan syariat.

Kami juga memberikan kesaksian berdasarkan kesaksian

Allah, bahwa seandainya ada seseorang -dari mereka yang telah

kami sebutkan di atas- yang kesaksiannya orang yang

dipersaksikannya tidak diterima, tentu Allah akan menjelaskan hal

ihr dan tidak akan melalaikannya.

Dengan demikian, maka jelaslah rusaknya pendapat

mereka yang berseberangan dengan kami secara meyakinkan, dan

tanpa ada keraguan sedikit pun.

Hal yang paling mengherankan adalah mereka memboleh-

kan kesaksian seorang saudara unfuk saudaranya- Namun Az-
Zuhri meriwayatkan dari kalangan ulama mutaakhirin, bahwa

mereka mencurigai kesaksian tersebut. Jika itu memang benar,

berarti mereka sudah menyalahi pendapat ulama terdahulu

maupun yang belakangan, dan ini sudah cukup sebagai sebuah

tindakan yang menjijikan. Hanya kepada Allah-lah kita memohon
taufik.

L79O- Masalah: Barang siapa memberikan kesaksian

yang meny.rdutkan/memberatkan musuhnya, maka kesaksian itu
perlu ditinjau lebih jauh.

Jika permusuhan telah membuatnya melakukan sesuafu

yang tidak dihalalkan, maka ifu merupakan cela pada dirinya, yang

dapat membuat kesaksiannya tertolak, unhrk siapa pun kesaksian

tersebut diberikan, dan dalam hal apa pun kesaksian ifu
disampaikan.
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Namun jika permusuhannya tidak mendorongnya unfuk

melakukan sesuatu yang tidak halal, berarti dia orang yang adil,

sehingga dapat diterima kesaksiannya.

Pendapat ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan para

sahabat kami.

Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak

dibolehkan sama sekali menerima kesaksian seorang buruh unhrk

majikannya dalam apa pun. Pendapat ini merupakan pendapat Al
Auza'i.

Malik juga mengemukakan pendapat seperti itu. Kecuali

jika si buruh tersebut merupakan orang adil yang jelas sifat adilnya.

Kecuali jika si buruh tersebut termasuk keluarga majikannya, maka

tidak diperkenankan menerima kesaksiannya unfuk majikannya.

Asy-Syafi'i mengatakan, tidak diperkenankan menerima

kesaksian buruh unhrk majikannya pada pekerjaan yang

dilaksanakan saja. Adapun selain itu, diperbolehkan menerima

kesaksiannya. Pendapat ini menrpakan pendapat Sufuan Ats-

Tsauri dan Abu Tsaur.

Seperti itu pula yang mereka katakan mengenai kesaksian

wakil, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Namun imam Malik berkata, "Jika sang wakil disandarkan

padanya (orang yang diwakili), maka kesaksian si wakil untuk

orang yang diwakili itu tidak boleh diterima. Dan tidak boleh

diterima pula kesaksian musuh atas musuhnya."

Abu Hanifah dan Malik juga mengatakan bahwa kesaksian

lawan perkara tidak boleh diterima, baik untuk kemanfaatan orang

yang mewakilkan kepadanya, maupun unfuk kemanfaatan lawan

perkaranya.
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Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan, tidak boleh

menerima kesaksian kaum fakir dan pengemis.

Malik berkata, "Tidak diperkenankan (menerima kesaksian

kaum fakir dan pengemis)kecuali dalam hal sepele."

hnu Abi l^aila berkata, "Tdak diterima kesaksian seorang

fakir." Syarik juga mengisyaratkan akan hal ihr.

Kesaksian semua orang yang kami sebutkan di atas dapat

diterima bagi siapa pun dari orang-orang yang telah kami
sebutkan, sebagaimana antara dua orang asing, tanpa ada

perbedaan sedikit pun.

Namun pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan

kami berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada
kami dari Nabi $.

Hadits tersebut menyatakan bahwa tidak diperkenankan

menerima kesaksian orang yang dengki terhadap saudaranya,

tidak pula kesaksian orang yang dicurigai, tidak pula kesaksian

orang yang memiliki unsur permusuhan, tidak pula kesaksian

lawan perkara, Udak pula orang-orang yang dicurigai, dan tidak
pula orang yang meminta-minta dari kalangan keluarga terhadap

mereka.

Diriwayatkan secara shahih dan Syr-rraih, engkau tidak
boleh menerima kesaksian lawan perkara dan sekutu, dan tidak
pula kesaksian buruh untuk majikannya.

Diriwayatkan dari AsySya'bi -namun sebenamya ini tidak
shahih- bahwa aku tidak memperkenankan kesaksian penerima

wasiat dan wali, karena keduanya adalah lawan perkara.
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Diriwayatkan secara shahih dari hrahim, bahwa kesaksian

sekutu untuk sekutunya tidak boleh diterima pada umsan yang ada

di antara keduanya terkait dengan persekufuannya. Namun

kesaksiannya dapat diterima pada urusan yang lain.

Diriwayatkan dari Syuraih: Telah berlaku sunnah di dalam

Islam, bahwa tidak diperkenankan menerima kesaksian lawan

perkara.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan hnu Sam'an,

seorang pendusta: Ahlul Ilmi dari kalangan salaf tdak
memperkenankan unfuk menerima kesaksian peminta-minta. Dan

peminta-minta adalah pengemis.

Diriwayatkan secara shahih dari Rabi'ah, bahwa kesaksian

lawan perkara ifu tertolak. Demikian juga dengan mereka yang

dicurigai melakukan kebohongan ditinjau dari akhlak dan

penampilannya, juga dari penentangannya terhadap orang-orang

adil dalam hal perilakunya, meskipun belum dapat dipastikan

darinya atas selain itu. Kesaksian seorang musuh atas musuhnya
juga tertolak.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa

kesaksian musuh untuk musuhnya juga tertolak.

Itulah semua riwayat yang dinukil dari kalangan salaf terkait

permasalahan ini.

Mengenai atsar-atsar yang disebutkan terkait permasalahan

ini, semua batil. Karena:

- Sebagiannya diriwayatkan secara munqathi'. Sedangkan

atsar yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ishaq bin Rasyid, ifu
bukanlah atsar yang kuat.
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- Atau, bersumber dari jalur periwayatan Ibrahim bin
Muhammad bin Abi Yahya Al Aslam, seorang yang disebut-sebut

pendusta. Demikianlah sifat yang disebutkan imam Malik dan

lainnya tentang hrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al Aslami.

- Atau bersumber dari jalur p'eriwayatan Amr bin Syu'aib,

dari ayahnya, dari kakeknya, dan atas-atsar ini pun banyak terjadi

kesalahan ucapan /hrlis.

- Atau merupakan atsar-atsar lnng mursal, yang bersumber

dari jalur periwayatan AMurrahman bin Farukh.

- Atau merupakan atsar-atsar mursall yang bersumber dari
jalur periwayatan Ishaq bin Abdillah dari Yazid bin Thalhah,

namun kedua orang ini tdak diketahui kondisinya.

- Atau menrpakan atsar-atsar yang bersumber dari jalur

periwayatan Abdurrahman bin Abi Az-Zinad, dan dari jalur

periwayatan hnu Sam'an. Sementara kedua orang ini, yakni

AMurrahman bin Az-Znad dan hnu Sam'an, merupakan dua

orang yang dinyatakan suka berdusta oleh Malik dan ulama

lainnya.

- Atau mempakan atsar-atsar yang bersumber dari jalw
Yazid Al Jazari, seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya.

Jika dia adalah hnu Sinan, maka dialah yang disebut-sebut suka

berdusta.

- Atau merupakan atsar-atsar mursal yang bersumber dari
riwayat Abdullah bin Shalih, seorang perawi yang dha'if

Semua alasan ifu membuat atsar-atsar tersebut tidak layak

unhrk dijadikan sebagai argumentasi.
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Selanjutnya, andai pun atsar-atsar tersebut shahih, pastinya

atsar-atsar tersebut bertentangan dengan pendapat mereka.

Karena pada atsar tersebut disebutkan bahwa kesaksian seorang

yang memiliki kedengkian/dendam atas saudaranya tidak dapat

diterima secara mutlak dan umum.

Apa yang difunjukan atsar ini sesuai dengan pendapat

kami. Sedangkan mereka hanya tidak menerima kesaksian pemilik

kedengkian/dendam ini apabila kesaksiannya ditujukan untuk

musuhnya saja, tapi mereka memperkenankan unfuk menerima

kesaksiannya jika ditujukan untuk orang lain selain musuhnya.

Pendapat ini sejatinya berseberangan dengan atsar-atsar tersebut.

Mengenai kesaksian lawan perkara, sebenamya orang

menggugat sesuafu unfuk kepentingan dirinya, maka fidak

diragukan lagi bahwa pengakuannya yang mengunfungkan dirinya

itu fidak dapat diterima.

Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi mereka

dengan atsar-atsar tersebut, seandainya atsar-atsar tersebut shahih.

Apalagi jika atsar-atsar tersebut trdak shahih.

Selanjuturya, kami dapati bahwa Allah S berfirman,

t

-r^ ih;i"t;,ii Si t, i9 bL#" "AZ;4 S3

3rj,:1i q V'ei L)" frfr i $rr" 63t$. S.ei

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuafu

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah,

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada

Allah, Allah Maha mengebhui apa yang kamu
kerjakan. "(Qs. AI Maa'idah [5]: 8)
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Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk
bersikap adilterhadap musuh kita.

Dengan demikian, barang siapa yang menghukumi musuh

atau temannya, atau keduanya secara adil; atau memberi kesaksian

-yang merupakan sikap adil- terhadap atas musuh atau

temannya, atau keduanya, berarti kesaksiannya itu dapat diterima,

dan keputusannya pun berlaku tetap. Kepada Allahlah kita

memohon pertolongan.

Kami tak pemah mengetahui ada seorang pun yang lebih

dulu daripada imam Malik dalam menyatakan pendapat, bahwa

kesaksian seorang teman akrab itu tertolak.

Adapun pihak-pihak yang menolak kesaksian kaum fakir,

itu merupakan hal besar.

Sebab, Allah S berfirman,

4:rii $*t u \;ti'u-iy Ui"i3i ;t';^.

i 4. t1";ili:s trtb;i;:r11,'*i itfr C 3e3'ok

@'oh,$i
TJuga) bagi orang fakir yang berhiirah, yang diusir dari

halaman dan dari harta benda mereka, (karena) mencari
karunia dari Allah dan keridhaan-Nya, dan mereka menolong Allah
dan RasulN5n. Mereka ifulah orang-orang yang benar." (Qs. Al
Hasyr [59], 8)

Jadi, siapa saja yang menolak kesaksian orang-orang fakir,

niscaya dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang
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mengkhususkan penolakan tersebut kepada sebagian dari mereka,

tapi tidak kepada seluruhnya, berarti dia adalah orang yang

kontradiktif. Kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

Kami sama sekali tidak mengetahui mereka memiliki tokoh

terdahulu dari kalangan para sahabat terkait dengan pendapat-

pendapat tersebut.

Dan yang paling menggelikan adalah perkataan Rabi'ah,

yang menyatakan tertolaknya kesaksian orang yang menyalahi

orang-orang yang adil dalam perilakunya, meskipun belum dapat

dipastikan darinya atas selain itu. Ini sungguh sangat mengheran-

kan. Kami tidak tahu darimana dia mengucapkan perkataan

seperti itu dalam permasalahan agama Allah.

L79L- Masalah: Tidak boleh menerima kesaksian anak

kecil yang belum baligh, baik anak itu laki-laki maupun

perempuan, baik kesaksian ifu diberikan oleh sebagian dari mereka

unfuk sebagian lainnya ataupun unhrk orang lain selain kalangan

mereka, baik dalam kasus yang terkait dengan nyawa, luka,

maupun harta.

Tidak halal sedikit pun memberikan puhrsan berdasarkan

kesaksian anak kecil, baik sebelum mereka berpisah maupun

setelah mereka berpisah.

Namun demikian, dalam masalah ini masih ada silang

pendapat yang alot.

Diriwayatkan secara shahih dari hnu Az-Zuban, bahwa ia

berkata, "Apabila mereka dihadapkan ketika terjadi musibah,

maka kesaksian mereka diperkenankan (untuk diterima)."
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hnu Abi Mulaikah menjelaskan, "Maka dari ifulah para

qadhi atau hakim mengambil perkataan bnu Az-Zubair tersebut.

Namun sebagian dari mereka membolehkan kesaksian anak kecil
pada perkara khusus, dan tidak pada semua perkara.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari

Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Abu bin Abi Thalib berkata,
'Kesaksian anak kecil atas anak kecil lainnya diperbolehkan (untuk

diterima). Dan kesaksian seorang hamba sahaya atas hamba

sahaya lainnya juga dipertolehkan (untuk diterima)'."

AI Hasan berkata, "Muawiyah berkata, 'Kesaksian anak

kecil atas anak kecil lainnya diperbolehkan (untuk diterima), selama

mereka belum masuk ke dalam mmah, kemudian mereka

diberitahu sesuafu." Diriwayatkan dari Ali juga diriwayatkan atsar

seperti ini.

Diriwayatkan melalui jalw periwalntan hnu Abi Syaibah

dari Waki': Abdullah bin Habib bin Abi Tsabit menceritakan

kepada kami dari AsySya'bi, dari Masnrq, bahwa ada enam orang

anak pergl berenang, lalu salah seoftmg di antara mereka

tenggelam. Lalu, tiga orang dari mereka memberikan kesaksian

bahwa yang dua orang dari merekalah yang menenggelamkan

anak tersebut, sementara dua orang dari mereka memberikan

kesaksian bahwa yang tiga orang dari mereka itulah yang

menenggelamkan anak tersebut. Maka Ali pun memufuskan ketiga

orang anak tersebut menanggung dua perlima diyat, sedangkan

yang dua orang anak menanggung tiga perlima diyat.

Atsar seperti itu pun diriwayatkan kepada kami dari
Masruq.
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Diriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Said Al
Qaththan' sufi7an Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Firas,

dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa tiga orang anak memberikan
kesaksian yang memberatkan empat orang anak, dan empat orang
anak memberikan kesaksian yang memberatkan tiga orang tadi.
Lalu, Masruq pun menetapkan bahwa yang empat orang tersebut
menanggung tiga pertujuh diyat, sedangkan yang tiga orang
menanggung empat per fujuh diyat.

Diriwayatkan juga kepada kami dari hnul Musayyab, dan
Az-Zuhn tentang diperbolehkannya menerima kesaksian anak
berdasarkan perkataan mereka -disertai sumpah dari pihak
penggugat, sepanjang mereka belum berpisah, dan bahwa Az-
Zuhn pemah memberikan pufusan seperti pufusan yang diberikan
oleh Ali bin Abi Thalib terkait diyat gigi.

Diriwayatkan dari Abu Az Zinad, "sunnah yang berlaku
adalah menerima kesaksian anak kecil safu sama lain terkait
dengan persoalan luka, namun disertai dengan adanya sumpah
dari pihak penggugat.

Diriwayatkan dari Umar bin AMul Aziz diriwayatkan bahwa
ia memperkenankan menerima kesaksian anak kecil safu sama lain
terkait dengan persoalan luka yang berdekatan. Namun apabila
permasalahannya sudah sampai nyawa, maka Umar bin Abdul
Aziz pun memberikan pufusan yang berdasarkan kesaksian
mereka, tetapi disertai dengan adanya sumpah dari para pihak
penunfut.

Diriwayatkan dari Rabi'ah tentang diperbolehkannya
merima kesaksian anak kecil safu sama lain, sepanjang mereka
belum berpisah.
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Diriwayatkan dari Syuraih, bahwa kesaksian anak kecil ifu
dapat diterima, apabila kesaksiannya sepakat, namun tidak dapat

diterima apabila kesaksiannya berbeda-beda. Dan bahwa Syuraih

memperkenankan menerima kesaksian anak kecil terkait luka

ma'munah.

Diriwayatkan dari Atha' dan Hasan bahwa diperkenankan

menerima kesaksian anak kecil atas anak kecil lainnya.

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i, bahwa diperkenan-

kan menerima kesaksian anak kecil satu sama lain, dan hrahim
pun mengatakan, "Mereka juga memperkenankan menerima

kesaksian anak kecil terkait permasalahan yang terjadi di antara

mereka-"

hnu Abi Laila mengatakan bahwa diperkenankan

menerima kesaksian anak kecil safu sama lain dalam hal apa pun.

Malik mengatakan bahwa diperkenankan menerima

kesaksian anak kecil atas anak kecil lainnya, namun Udak

diperkenankan menerima kesaksian anak kecil yang menyudutkan

anak kecil lainnya: bahr,va anak kecil lainnya inilah yang melukai

orang der.r,rasa, dan juga tidak diperkenankan menerima kesaksian

anak kecil yang menyrdutkan orang dev,rasar bahwa orang dewasa

inilah yang melukai anak kecil. Tidak diperkenankan menerima

kesaksian anak kecil kecuali yang terkait dengan luka saja.

Tidak diper*enankan pula menerima kesaksian anak kecil

perempuan pada sesuafu dari yang demikian ifu.

Dan tidak diperkenankan pula menerima kesaksian anak

kecil pada sesuatu dari yang demikian itu, jika dia berstahrs sebagai

seorang budak.
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Namun apabila mereka memberikan kesaksian yang
berbeda-beda, maka tidak ada safupun dari perkataan mereka
yang harus dijadikan pegangan, dan semuanya divonis membayar
diyat, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Kami (hnu Hazm) tidak mengetahui seorang pun sebelum-
nya yang membedakan antara anak kecil laki-laki dan anak kecil
perempuan, juga antara anak kecil yang berstatus budak dan anak
kecil yang berstatus merdeka.

Namun demikian, sekelompok ulama lainnya menyatakan
bahwa kesaksian mereka (anak kecil) tidak dapat diterima sama
sekali- Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya
dari Umar dan Utsman, tentang seorang anak kecil yang
memberikan kesaksian, kemudian kesaksiannya ditolak, kemudian
anak itu baligh dan memberikan kesaksian yang sama, maka
kesaksiannya tersebut tetap tidak dapat diterima.

Diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Abbas melalui jalur
periwayatan hnu Abi Mulaikah, bahwa tidak diperkenankan
menerima kesaksian anak kecildalam hal apa pun.

Diriwayatkan dari Atha' diriwayatkan bahwa tidak
diperkenankan menerima kesaksian anak kecil sampai mereka
dewasa.

Diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad dan Salim serta
An-Nakha'i, juga diriwayatkan pendapat yang senada dengan
pendapat Atha'.

Diriwayatkan dari Al Hasan diriwayatkan bahwa tidak
diterima kesaksian anak kecil atas anak kecil lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin diriwayatkan bahwa tidak
diterima kesaksian anak kecil sampai mereka dewasa.
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Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan syuraih diriwayatkan
bahwa keduanya menerima kesaksian anak kecil, jika mereka
bersikukuh atas kesaksian tersebut, sampai mereka baligh.

Diriwayatkan dari Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij dari Az-
zuhn, terkait seorang anak kecil yang memberikan kesaksian sahr
sama lain tentang patahnya tangan seorang anak kecil dari
mereka. Lalu, Az-h)hn berkata, "sebelumnya, kesaksian anak
kecil itu tidak pemah diterima. Dan orang yang pertama kali
memufuskan perkara berdasarkan kesaksian anak kecil adalah
Marwan."

Pendapat yang senada dengan pendapat kami juga
dikemukakan oleh Makhul, sufuan Tsauri, hnu Syubrumah, Ishaq
bin Rahawaih, Abu Ubaidah, Abu Hanifah, Syafi,i, Ahmad bin
Hanbal, Abu Sulaiman, dan seluruh sahabat kami.

Ali berkata, "Kami tidak pemah menemukan dalil sama
sekali yang menguatkan pendapat pihak-pihak yang membolehkan
menerima kesaksian anak kecil, baik dari Al eur'an maupun
Sunnah, baik riwayat shahih maupun riwayat yang msak, baik
qiyas maupun logika, bahkan unsur kehati-hatian. Justru pendapat
tersebut merupakan pendapat yang saling kontradiktif. pasalnya,

mereka membedakan antara kesaksian anak kecil yang
memberatkan orang dewasa atau kesaksian anak kecil yang
mengunfungkan orang dewasa, antara kesaksian mereka yang
memberatkan anak kecil atau kesaksian mereka yang
mengunfungkan anak kecil. "

Sementara Imam Malik membedakan antara kesaksian
anak kecil yang diberikan terkait dengan luka dan lainnya. Imam
Malik tidak membolehkan kesaksian anak kecil terkait dengan
perkara menyobek baju yang dendanya setara dengan seperempat
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dirham, namun Imam Malik membolehkan menerima kesaksian
anak kecilyang terkait dengan persoalan nyawa maupun luka.

Imam Malik juga membedakan antara kesaksian anak kecil
perempuan dan anak kecil laki-laki. Semua ini merupakan
kepufusan berdasarkan pendapat pribadi yang batil dan keliru,
yang tidak diragukan lagi. Selain ifu, semua itu juga merupakan
pendapat yang tidak halal diterima dari selain Rasulullah S, dan
para sahabat pun berbeda pendapat tentang hal itu.

Adapun dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang
memiliki pendapat seperti kami, yaitu firman Allah &,

]<; JrL q;\\gi,
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adit di

antara kamu. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]:2)

Juga firman Allah &,

,#: tifJ- I ,y
_t
,l-qill

'4'/,/ --a . c- l-l - l,,i o-fJ ,fr Qvt;t3
tt t, ,:E}

" Jika tak ada dua oang lelaki, maka holeh) seorang letaki
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. "(es.
Al Baqarahl2l:282)

Dan anak kecil bukanlah orang yang adil dan bukan pula
orang yang diridhai terhadap mereka.

Selain berargumentasi dengan firman Allah tersebut,
mereka juga berargumentasi dengan sabda Rasulullah S, "pena
(catatan amal perbuatan) diangkat dari tiga orang." Lalu, beliau
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menyebutkan anak kecil salah safunya, sampai anak kecil ini
baligh.

Tidak ada hal yang lebih mengherankan daripada
ditolaknya kesaksian hamba sahaya yang shaleh dan adil, tapi
kesaksian anak kecil yang tidak berakal dan belum taat beragama
ini diterima. Ini saja sudah cukup menjadi dalil tentang rusaknya
pendapat mereka. Dan kepada Allah{ah kita memohon taufik.

L792. Masalah: Putusan hakim,/qadhi tidak dapat
menghalalkan apa yang sudah dihammkan sebelum ada
putusannya, dan tidak dapat mengharamkan apa yang sudah

dihalalkan sebelum ada putusannya. Qadhi hanya berhrgas

melaksanakan (apa yang diharamkan dan dihalalkan) kepada orang
yang menolaknya, tidak ada keistimewaan selain ifu.

Abu Hanifah mengatakan, jika ada seseorang yang
men! rap dua orang pria agar memberikan kesaksian palsu,

kemudian kedua pria tersebut memberikan kqsaksian palsu yang
menyebutkan bahwa si fulan telah menceraikan istrinya yang
bemama fulanah, dan telah memerdekakan budak perempuannya
yang bemama fulanah, padahal keduanya berdusta dalam
kesaksian tersebut, dan dalam kesaksian ifu pun disebutkan bahwa
kedua perempuan tersebut -setelah selesai masa iddah wanita
yang diceraikan- telah rela si fulan (penyrap) sebagai suaminya,
lalu hakim memberikan pufusan sesuai dengan kesaksian tersebut,
maka persetubuhan dengan kedua wanita tersebut merupakan
perkara halal bagi si fasik yang diunh:ngkan dengan kesaksian
palsu tersebut, (yaitu pihak penytrap), dan merupakan perkara
haram bagi si fulan yang dirugikan dengan kesaksian palsu ifu,
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(yaifu si fulan yang menurut kesaksian telah menceraikan istri dan

memerdekakan budak perempuannya).

Demikian pula dengan seseorang yang men!^rap dua orang

pria agar memberikan kesaksian palsu yang memberatkan si fulan,

dengan mengatakan bahwa si fulan telah menikahkan sang

penyuap dengan puteri si fulan atas keridhaan puterinya, padahal

sebenamya puterinya belum meridhainya, dan si fulan pun tidak

menikahkan sang penylap dengan puterinya, kemudian hakim

memberikan pufusan sesuai dengan kesaksian palsu tersebut,

maka hubungan badan yang dilakukan si penyuap ini dengan

puteri si fulan tersebut merupakan perkara halal baginya.

Kami tak pemah mengetahui ada seorang muslim

-sebelum Abu Hanifah- yang mendatangkan petaka ini. Kami
juga menyatakan membebaskan diri di hadapan Allah dari

pendapat seperti ifu.

Memang apa perbedaan antara orang yang disebutkan

dalam kasus di atas dengan orang yang merekayasa kesaksian

palsu bahwa ibunya bukanlah mahramnSa, dan bahwa ibunya ini

sudah ridha menjadi istrinya, atau orang yang merekayasa

kesaksian paslu atas seorang merdeka bahwa ia adalah budaknya,

kemudian hakim memberikan pufusan sesuai dengan kesaksian

palsu tersebut?

Tak pemah diketahui ada seorang muslim sebelum Abu

Hanilah yang membeda-bedakan semua ifu.

Diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah $, bahwa

beliau bersabda,
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" Sesungguhn5n darah (nyawa), harta dan harga diri kalian
adalah perkara yang dihanmkan atas dii kalian."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib,

Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami
dart Az-Zthri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Zainab binti Abi
Salamah, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa
Rasulullah $ bersabda,

7)t-r.0 &,?'f,
,€JG:6 )z

€,6:

a1. ' , /o.
Jl O -r,r-.a:*3

a

dt
I

{'rrtT ,a" "u ,*,a/
c o /. ti ! oz^i o.i
L_f, *6;^t 4J L>*9 P,/
')'t 6ii$ 16r A ^1b

&t
"oi "€'rt:l

fi(t4:
/-I l^,

a

9.
,..>

Jzor
z)

dc!

tll 1.
a)bl ,

'nLl
Ilt:v

e Ctt yrb
,/O//.

.kr+t-

" Sesungguhnya kalian berselisih dan mengajukan sengkeb
kepadaku, padahal aku hanya manusia biasa. Boleh jadi sebagian

dari kalian lebih pandai berdebat dan mengemukakan hujjahn5p

daripada sebagian lainn5n, sehingga aku pun memenangkannya

dalam sengketa ifu berdasarkan apa yang aku dengar, dan aku kin
dia jujur. Oleh sebab itu, siapa saja yang aku menangkan
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perkaranya sehingga dia menganbil sesuafu dari hak saudaranya,

berarti sesuafu itu adalah potongan dai api neraka. Maka, silakan

ia m engam bilnya atau m eninggalkannya."

Apabila hukum dan putusan yang diberikan Rasulullah tidak
dapat menghalalkan bagi seseorang apa yang telah diharamkan

baginya, apalagi dengan putusan dan hukum yang diberikan

seseorang setelah beliau. Maka dari itu, kita memohon
perlindungan kepada Allah dari kehinaan (akibat pendapat-

pendapat di atas).

1793- Masalah: Tidak halal menunda-nunda

pelaksanaan sebuah putusan/hukum jika sudah jelas (duduk

perkaranya). Pendapat ini merupakan pendapat AsySyafi'i, Abu
Sulaiman dan para sahabat kami.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, apabila hakim ingin
mendamaikan dua pihak yang bersetem, maka tidak masalah

mempertemukan kedua belah pihak satu atau dua kali. Tapi jika

tidak ingin melakukan itu, maka dia harus memberikan putusan

final.

Sedangkan imam Malik mengatakan, tidak masalah

mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Selanjutrya, jika

hakim,/qadhi menilai mendatangkan bukti,/saksi yang sedangkan

tidak ada di tempat, baik untuk tergugat maupun penggugat, maka
hakim memberi penangguhan wakfu selama delapan hari,

kemudian memberi penangguhan lagi selama delapan hari,
kemudian memberi penangguhan laE selama delapan hari,
kemudian diharuskan memberikan kesaksian dalam tiga hari. Maka
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semua ifu jumlahnya tiga puluh hari, karena hari penangguhan
hakim tdak dihitung pada hari yang delapan.

Ali mengatakan, adapun pendapat Abu Hanifah, ihr
merupakan pendapat yang msak. sebab tidak ada beda antara
pertemuan dua, tiga atau empat kali. Demikian pula dengan
selebihnya sampai tutup usia. Jika tidak, maka "tunjukkanlah bukfr
kebenamnmu, jika kamu memang orang-orang yang benar.,, (es.
An-Naml 127: 64)

Adapun pendapat imam Malik, selain msak, kami juga tak
pemah menemukan seorang pun yang mengemukakan pendapat
seperti ifu sebelumnya. Karena tidak ada beda antara
penangguhan tiga puluh hari, atau sahr, dua atau empat bulan.
Juga tidak ada perbedaan antara penangguhan safu, dua atau
empat tahun. Memang apa beda antara orang yang mengklaim
mempunyai saksi/bukti dalam tempo setengah bulan dengan
orang yang memiliki buk[ di Khurasan, padahal dia berada di
Andalus, atau sebaliknya? Bukankah itu pendapat yang hanya
didasarkan kepada pendapat pribadi yang batil?

sebagian dari mereka berargumentasi dengan riwayat dari
Umar, "Tolaklah pihak-pihak yang bersengketa ifu agar mereka
berdamai. Karena sesungguhnya pemberian pufusan ifu hanya
akan menimbulkan kedengkian. "

Ali mengatakan, riwayat ini tidak sah bersumber dari umar-
Karena jalur periwayatan tertaiknya saja bersumber dari Muharib
bin Datstsar dari Umar. Padahal Muharib tak pemah bertemu
dengan Umar.

Kalau pun atsar tersebut shahihbersumber dari Umar, atsar
tersebut tidak mengandung hujjah apa pun, karena tak ada
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seorang pun yang bisa dijadikan hujjah selain dari Rasulullah. Kami
berlindung kepada Allah dari sikap yang menyatakan bahwa atsar
tersebut shahih bersumber dari Umar. Karena di dalam atsar
tersebut terkandung larangan unfuk melaksanakan dan
menunaikan hak. Pasalnya, alasan bahwa pemberian putusan

hukum hanya akan menimbulkan kedengkian akan selalu ada,
selamanya. Maka dari itu, iika alasan tersebut akan diiadikan
pertimbangan, maka ia harus menjadi pertimbangan selamanya.

Tapi jika tidak, maka tak perlu dijadikan pertimbangan sedetik
pun-

Kesimpulannya, mereka telah menyalahi atsar tersebut,
karena atsar tersebut tidak menetapkan batasan safu atau dua
bulan.

Dalam surat yang dinisbatkan kepada Umar secara dusta,

disebutkan, 'Berilah penggugat hak batas waktu unfuk
menghadirkan bukti,zsaksinya 5nng tidak ada di tempat. Jika dia
menghadirkan buktir/saksinya sampai batas waktr-r tersebut, maka
engkau ambil haknya lalu berikan kepadanya. Tapi jika tidak,
engkau harus memberikan pufusan padanya, karena itu lebih bisa

mendatangkan toleransi dan lebih mampu memperjelas yang
samar."

Sementara atsar ini trdak shahih bersumber dari Umar.
Selain ifu, Malik juga telah menyalahi atsar tersebut, karena Umar
tidak pemah memberikan batasan waktu satu bulan, baik kurang
ataupun lebih dari itu.

Lagi pula, tidak pemah diriwayatkan dari Rasulullah #.
Bahwa beliau menolak pihak-pihak yang bersengketa setelah yang
hak/benar terlihat jelas. sebaliknya, beliau memufuskan agar pihak
penunfut mendatangkan bukti/saksinya, mengharuskan pihak
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tergugat untuk bersumpah pada saat ifu juga, dan memerintahkan
pihak yang mengaku unfuk membayar seketika itu pula.

Allah @ berfirman,

&-J't+ qt.w,."tl;;
"Jadilah kamu oftng tnng benar-benar penegak keadilan,

menjadi saksi karena Allah." (Qs. An-Nisaa' [4J: 135)

Allah & jrgu berfirman,

'Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa." (Qs.Al Maa'idah tSI: 2)

Allah & jrgu berfirman,

"4; G i_*r, l1t-ert:5 o

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.,,
(Qs. Aali Imraan [3]: 133)

Maka, siapa saja yang menghukumi dengan kebenaran
ketika kebenaran ini sudah terlihat jelas, berarti dia sudah
menegakkan keadilan, membantu melakukan kebajikan dan
ketakwaan, serta bersegera menuju ampunan dari Tuhannya.
Namun jika dia ragu-ragu dalam hal ifu, berarti dia tidak bersegera
menuju ampunan dari Tuhannya, tidak menegakkan keadilan, dan
tidak tolong menolong dalam kebajikan dan ketak\r/aan.

b

urti3ti JLt-irthS
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L794- Masalah: Jika sepasang suami-istri saling
mengklaim barang-barang yang ada di rumah setelah terjadinya
perceraian, ataupun bukan karena terjadi perceraian, atau ahli
waris dari mereka berdua saling mengklaim barang-barang tersebut
setelah kematian suami-istri tersebut atau setelah kematian salah
safunya, maka semua barang-barang tersebut dibagi dua di antara
mereka berdua (suami-istri dan ahli waris), disertai dengan adanya
sumpah dari mereka (yang mengklaim), apakah barang-barang
tersebut hanya pantas unfuk laki-laki saja seperti senjata dan
lainnya, atau hanya pantas untuk perempuan seperti perhiasan
dan lainnya, atau pantas unfuk mereka semua.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam
masalah ini.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan
Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhn, "Rumah ifu untuk
perempuan, kecuali yang diketahui untuk laki-laki."

Pendapat seperti pendapat Az-zuhn juga diriwayatkan
melalui sanad yang sampai kepada Ma'mar dari Abu Ayryub As-
Sakhtiyani, dari Abu Kilabah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdunazaq dari Al
Mu'tamir bin sulaiman At-Taimi, dari ayahnya, dari Al Hasan, ia
berkata, "Jika suami meninggal dunia, maka barang-barang yang
diperuntukan bagi istri adalah yang ada di dalam ruangannya,
ketika pintunya ditutup."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari
Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin 'umair, dari Al Hasan, ia
berkata, "Barang yang menjadi milik laki-laki hanyarah pedang
(senjata dan baju kulitnya)."
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Ibnu Abi Laila berkata, "Semua barang yang ada di rumah

diperuntukan bagi kaum laki-laki, kecuali yang diperuntukan bagi

kaum perempuan, semisal pakaian perempuan, kerudung dan

jilbqb."

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan bahwa barang-barang

yang memang diperuntukan untuk laki-laki, maka bagi kaum laki-

laki. Sedangkan barang-barang yang memang diperuntukan bagi

perempuarl, maka untuk kaum perempuan. Dan barang-barang

yang cocok untuk keduanya, maka barang-barang tersebut untuk

yang masih hidup dari keduanya, ketika salah safunya meninggal

dunia. Adapun jika terjadi perceraian, maka barang-barang

tersebut untuk laki-laki (suami).

Pendapat tersebut juga merupakan pendapat Abu Hanifah,

namun harus disertai dengan adanya sumpah.

Jika salah safu dari keduanya merdeka, sementara lainnya

budak, maka harta ihr seluruhnya untuk yang merdeka disertai

dengan sumpahnya.

Muhammad bin Al Hasan juga mengatakan demikian,

kecuali dalam kasus kematian, maka barang-barang tersebut unfuk

laki-laki atau untuk ahli warisnya, disertai dengan sumpah.

Abu Yusuf mengatakan, barang-barang yang hanya pantas

unfuk kaum perempuan maka ihl dipuhrskan untuk kaum

perempuan, sehingga dia dapat mendandani perempuan lainnya,

kecuali fiika yang hidup adalah) suaminya. Sedangkan barang-

barang yang tersisa dari suaminya dan lainnya diberikan kepada

laki-laki, narnun disertai dengan sumpahnya. Dalam hal ini, tidak

ada perbedaan apakah yang terjadi ifu kematian ataupun

perceraian.
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Utsman Al Bitti, Abdullah bin Al Hasan Al Hasan bin Hayy,

dan Zu'far pada salah safu dari dua pendapatrya mengatakan
bahwa barang-barang yang cocok untuk kaum laki-laki diberikan
kepada kaum laki-laki, disertai dengan sumpahnya. Dan barang-
barang yang diperunfukan bagi kaum perempuan, diberikan
kepada kaum perempuan, disertai dengan sumpahnya. Sedangkan
barang-barang yang cocok untuk keduanya, maka dibagi dua

diantara mereka, disertai dengan sumpah mereka berdua.

Malik mengatakan bahwa barang-barang yang cocok unfuk
kaum laki-laki maka diberikan kepada kaum laki-laki disertai
dengan sumpahnya, dan barang-barang yang cocok unfuk kaum
perempuan maka diberikan kepada kaum perempuan disertai
dengan sumpahnya. Sedangkan barang-barang yang cocok unfuk
mereka berdua maka diberikan kepada laki{aki disertai dengan
sumpahnya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah peristiwa
yang mengakibatkan saling klaim tersebut adalah kematian
ataupun perceraian.

Semua pendapat tersebut, kiranya cukup unfuk
menunjukkan ketidakvalidannya, bahwa pendapat tersebut
serampangan. Dan kami tidak mengetahui seorang pun sebelum

Malik yang mau mengatakan pendapat seperti pendapatr-rya ifu.

Ali mengatakan, apabila menumt mereka wajib
memberikan pufusan bahwa barang-barang yang hanya cocok bagi
kaum lakilaki harus diberikan kepada laki-laki, dan barang-barang
yang hanya cocok unfuk perempuan harus diberikan kepada kaum
perempuan, maka apa gunanya sumpah dalam hal tersebut?

Sebab, telah ditetapkan bahwa sumpah tersebut
mengakibatkan pemberian hak kepada mereka yang diputuskan
berhak mendapatkan hak tersebut. Meskipun setelah itu hak
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tersebut tidak ditetapkan. Maka, tidak ada salah satu dari kedua

haltersebut yang lebih utama daripada lainnya.

Ali mengatakan bahwa Sufuan Ats-Tsauri, Al Qasim bin
Muadz bin Abdinahman bin Abdullah bin Mas'ud, Syarik, Sufar
pada salah satu dari dua pendapatnya, Asy-Syafi'i dan para

sahabatnya, serta Abu Sulaiman dan para sahabatnya, juga

mengatakan seperti pendapat yang kami kemukakan.

Rumah itu merupakan milik mereka berdua, karena

dikuasai oleh mereka berdua. Oleh karena itulah dapat dinyatakan

secara sah bahwa keduanya memiliki hak yang sama terhadap

rumah tersebut. Oleh karena ifu pula, masing-masing pihak berhak

atas apa yang dikuasainya.

Namun demikian, salah safu pihak bisa meminta pihak

lainnya untuk bersumpah, ketika pihak lainnya ini mengakui

sesuatu yang ada di tangannya. Kepada Allah-lah kita memohon
taufik.

Mereka juga tidak berbeda pendapat tentang saudara laki-

laki yang berselisih dengan saudara perempuan terkait barang-

barang yang ada di dalam rumah, atau seorang ibu yang berselisih

dengan anaknya (terkait dengan barang-barang yang ada dalam

rumah), bahwa semua itu merupakan milik mereka berdua, disertai

dengan sumpah mereka berdua.

Mereka juga fidak berbeda pendapat tentang dua

bersaudara yang tinggal di dalam safu rumah, yang mana salah

safunya berprofesi sebagai penyamak kulit, sedangkan lainnya

berprofesi sebagai penjual rempah-rempah. [^alu keduanya saling

mengklaim barang-barang yang ada di dalam rumah, dan rumah

itu ditempati serta dimiliki oleh keduanya berdasarkan sumpah
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keduanya, maka dalam hal ini alat-alat penyamak tidak perlu

diputuskan menjadi milik tukang samak kulit, dan barang-barang

yang untuk tukang rempah-rempah tidak perlu diputuskan

untuknya. Ini merupakan kontradiksi yang tidak samar lagi.

Kepada Allah{ah kami memohon taufik.

L795. Masalah: Kaum Yahudi, Nashrani dan Majusi

dihukumi dengan hukum Islam dalam hal apa pun, apakah mereka

rela atau pun benci, apakah mereka mendatangi kita atau tidak

mendatangi kita.

Tidak halal mengembalikan mereka kepada hukum yang

berlaku dalam agama mereka, dan tidak halal sama sekali

mengembalikan mereka kepada pemerintah mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Amr bin Dinar mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Bajalah At-Tamimi

berkata,

"Kami menerima surat Umar bin Al Khaththab setahun

sebelum kematiannya, yang isinya: 'Bunuhlah semua penyihir, baik

laki-laki maupun perempuan. Dan pisahkanlah pasangan suami

istri yang semahram dari kalangan Majusi. Serta laranglah mereka

(menyembah) api'."

Ibnu Juraij berkata, "Kaum Ahludzdzimmah, apabila

mereka berada di komunitas kita, maka hukuman had unfuk

mereka sama dengan hukuman had bagi seorang muslim."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al

Qadhi: Nashr bin Ali mengabarkan kepada kami, Abdul A'la

mengabarkan kepada kami dari Said bin Abi Arubah, dari
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Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, terkait harta warisan

ahludzdzimmah, ia (Al Hasan) berkata, "Ketenfuan yang berlaku

bagi mereka adalah yang ada di dalam kitab-kitab kita." Pendapat

ini merupakan pendapat Qatadah, Abu Sulaiman dan para sahabat

kami.

Namun diriwayatkan juga kepada kami pendapat yang

berbeda.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur

periwayatan Simak bin Harb dari Qabus bin Mukhariq bin Sulaim,

dari ayahnya, bahwa Muhammad bin Abi Bakr menulis surat

kepada Ali bin Abi Thalib, tentang seorang muslim yang berzina

dengan perempuan Nashrani. Lalu Ali mengirim surat balasan

unhrknya yang berisi, "Hendaklah hukuman had dilaksanakan

kepada si muslim, dan hendaklah wanita Nashrani tersebut

dikembalikan kepada orang-orang yang seagama dengannya."

Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik.

Namun atsar tersebut tidak shahih bersumber dari Ali,
karena pada sanadnya terdapat Simak bin Harb, sosok yang

menerima talqin, juga terdapat Qabus bin Mukhariq serta ayahnya,

dua perawi yang tidak diketahui keadaannya.

Dengan demikian, maka terbantahkanlah pemyataan yang

menyebutkan bahwa di dalam permasalahan ini ada atsar yang

diriwayatkan dari para sahabat, selain riwayat yang telah kami
nukilkan dari Umar.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami
juga berargumentasi dengan firman Allah Ta'ala:

b

uAi O;rfl,J
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"Tidak ada paksaan unfuk (memasuki) agama (Islam). "(Qs.

Al Baqarah 12\ 256l.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami
menyatakan bahwa apabila ada suatu hukum yang diberlakukan

kepada selain kaum muslimin yang tidak sesuai dengan hukum

agama mereka, berarti mereka sudah dipaksa untuk melakukan

ajaran selain ajaran agama mereka.

Kami katakan: jika ayat ini mengharuskan mereka hanya

dihukumi hanya dengan hukum mereka, maka kalianlah yang

justru menentang hal itu, karena kalian telah menyalahi kebenaran,

dan ini merupakan suafu dosa besar.

Pasalnya, kalianlah yang memotong tangan mereka dalam

kasus pencurian, dimana ketentuan ini sesuai dengan agama kita
tapi tidak sesuai dengan agama mereka. Kalian pula yang

menjafuhkan hukuman had kepada mereka dalam persoalan

qadzaf, dimana hal ini sesuai dengan agama kita, namun tidak
sesuai dengan agama mereka. Kalian pula yang melarang mereka

menjalankan hukum agama mereka di kalangan mereka sendiri,

terkait kasus pembunuhan, penghilangan nyawa secara tidak
sengaja, dan penjualan orang merdeka.

Dengan demikian, berarti kalian sudah melakukan hal yang

bertolak belakang (kalian menyatakan tidak boleh ada pemaksaan

beragama, tapi kalian yang berbuat demikian).

Jika mereka mengatakan bahwa perbuatan orang-orang

non Muslim itu merupakan perbuatan zhalim yang tidak dapat
dibenarkan, maka kami katakan kepada mereka, bahwa semua

ketentuan yang berseberangan dengan hukum Islam merupakan

suatu kezhaliman yang tidak dapat dibenarkan.
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Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami
juga berargumentasi dengan firman Allah &,

)-

'e ".;iii'# r*:$ a:il; oy

'Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk

meminta putusan), maka pufuskanlah (perkara itu) di antara

mereka, atau berpalinglah dai mereka."(Qs. Al Maa'idah [5]: 42)

Terkait dengan argumentasi tersebut, kami katakan kepada

mereka, bahwa firman Allah tersebut telah dihapuskan atau

m ans ukh dengan firman-Nya:

"e.,'*iS ?;lri 6..-'tS'ftit'Jli q #. #i gi t
4/ .-a. o d .

l:Jl "ieb l"j'i
b

o)3 ,tll'iti lli (, u;. * ar:+r, oi

:ui2ua qdi G WLy'rej\"a,.. #- oi'frT Jrr;

"Dan hendaklah kamu memufuskan perkara di antara

mereka menurut apa Wng difurunkan Allah, dan janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap

mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dai sebagian

apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling
(dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa

sesunggwhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah

kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan
sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang

fasik."(Qs. Al Maa'idah [5]: 49)
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Jika mereka berkata: jika memang ayat tersebut mansukh,

maka datangkanlah dalil kalian kepada kami.

Kami katakan: Baildah, akan kami kemukakan dalilnya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Sufyan

bin Husain dari Al Hakam bin Utaibah, dari Mujahid, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Ada dua ayat dari surat ini yang dihapuskan
(mansukh), yaitu ayat qala'id dan firman Allah &,

b

e e;i;i"# r*'6 atM oY

Uika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk

meminta pufusan), maka (perkara ifu) di antara

mereka, atau berpalinglah dai mereka...i (Qs. AI Maa'idah [5]:
421

Dalam ayat 42 ini, Rasulullah S diperintahkan untuk

memilih: jika ingin, beliau dapat menghukumi mereka. Namun jika

beliau tidak, beliau dapat berpaling dari mereka dan

mengembalikan mereka kepada pemerintah mereka'. lalu
turunlah ayat:

"e'''-it,,l/'$i &.tsrii J;iq # €i gi,
i/.--2zod.b

6f "SzCiii uF ,ul6fi 77iu "; & a# ri
't$4n qAT G WLb'wj\64. ri*"i. - oi'n i,;
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'Dan hendaklah kamu memufuskan perkara di antara

mereka menurut apa Wng diturunkan Allah, dan ianganlah kamu

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap

mereka, supatm mereka tidak memalingkan kamu dai sebagian

apa tnng telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling

(dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa

Allah menghendaki akan menimpakan mushibah

kepada mereka disebabkan sebagian dosadosa mereka. Dan

kebanSnkan manusia adalah orzng-orang tnng
fasik'. (Qs. Al Maa'idah [5]: 49)

Dalam ayat 49 ini, Allah @ memerintahkan Rasulullah S
unfuk menghukumi mereka sesuai dengan ketenfuan ynng ada di

dalam kitab kita.

Riwayat yang menyatakan terjadinya nasakh ini merupakan

riwayat yang dinukil dengan sanad yang lengkap. Sebab, hnu
Abbas mengabarkan bahwa ayat ini difurunkan tentang hal

tersebut. Pendapat ini pun merupakan pendapat Mujahid dan

Ikrimah.

lagi pula, Allah S berfirman,

"io,lL btt oHswcF* gi&
"td 1ri,;Aq'iit 3y1"#T gP

"Dan perangilah mereka, supaya iangan ada finah dan

supaya agama itu semata-mak unfuk Allah. Jika mereka berhenfi

(dari kekafiran), maka saungguhnya Allah Maha melihat apa yang

mereka kerjakan. "(Qs. Al Anfaal [8]: 39)
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Kata ad-diin yang disebutkan dalam ayat 39 surah Al Anfal
tersebut, baik menurut Al Qur'an maupun bahasa, pengertiannya

bisa berarti syariah, hukum, atau balasan.

Unfuk pengertian balasan, ini terkait dengan balasan yang

ada di Akhirat kelak, dan ini diserahkan kepada Allah. Ini bukan
urusan kita.

Adapun yang mengandung makna syariat, sudah ditetapkan
secara shahih bahwa kita mengakui mereka atas apa yang mereka
yakini, karena mereka juga merupakan Ahlul Kitab.

Dengan demikian, maka yang tersisa adalah Ad-Din dalam
arti hukum, sehingga wajiblah semuanya sesuai dengan hukum
Allah, sebagaimana diperintahkan oleh-Nya.

Jika pihak-pihak yang bersebrangarl pendapat dengan kami
ifu berkata: Silahkan hukumi mereka dengan kewajiban shalat,
puasa, haji, jihad dan zakat!

Kami katakan bahwa Rasulullah S f,dak pemah

mewajibkan orang-orang non muslim ifu unfuk melakukan sesuatu

dari kewajiban-kewajiban tersebut. Dengan demikian, keruajiban-

kewajiban tersebut sudah terkecualikan dari kaum non muslim
berdasarkan nash keterangan dari Rasulullah itu. Sedangkan
hukum-hukum lainnya selain yang disebutkan tadi, yang

diperuntukan bagi mereka adalah hukum-hukum Islam, dan ini
merupakan sebuah keharusan.

Buktinya, telah diriwayatkan secara shahih bahwa
Rasulullah S pemah membunuh seorang Yahudi sebagai qishash

atas seorang anak kecil perempuan yang menganut agama Islam.

Bahkan beliau juga pernah merajam dua orang Yahudi yang
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melakukan perbuatan zina. Dalam hal ini, Rasulullah tidak
memandang hukum agama mereka.

Sebagian dari pihak-pihak yang berseberangan pendapat

dengan kami ifu kemudian mengatakan pendapat yang sangat
memsak, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah $
melakukan hukuman rajam tersebut sesuai dengan ketenhran

Taurat, sebagaimana yang tertera di dalam Al Qur'an:

t j6 'u$Ulr5riU,itt JrnrT \e
"Yang dengan Kitab ifu dipufuskan perkara orang-o,zng

Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah." (Qs.

Al Maa'idah [5]: 44).

Terkait dengan argumentasi tersebut, maka karni katakan

bahwa jika ada seseorang yang mengatakan seperti itu, berarti dia
telah kufur kepada Allah. Sebab dia telah menjadikan
Rasulullah $ sebagai sosok pelaksana hukum Yahudi, dan tidak

melaksanakan hukum Allah. Dan tidak munghn beliau melakukan

hal seperti itu.

[^agi pula, taruhlah permasalahannya memang seperti Snng
kalian katakan, silakan rajam ahlul kitab itu sesuai dengan dasar

yang kalian anut. Jika tidak, berarti kalian telah berbuat zhalim
terhadap Rasulullah $.

Adapun ayat 44 surah Al Ma'idah yang disebutkan di atas,

itu merupakan pemberitahuan dari Allah tentang para Nabi

terdahulu, dan para Nabi tersebut bukanlah nabi untuk kita.
Karena Nabi S untuk kita hanya ada satu. Dengan demikian,

dapat dinyatakan secara sah bahwa argumentasi mereka dengan

ayat tersebut tidak tepat.
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Selanjutoeya, kami katakan kepada mereka: Sampaikanlah
pendapat kalian tentang pemerintah dan hukum-hukum ahlul
kitab: Apakah semua itu merupakan kebenaran yang masih
berlangsung sampai dan tetap berlaku sampai hari ini, atau
merupakan kebatilan yang sudah dihapuskan?

Kalian harus menjawab salah satu dari dua pilihan tersebut.

Jika pihak-pihak yang bersebrangan pendapat dengan kami
mengatakan bahwa pemerintah dan hukum-hukum ahlul kitab
tersebut masih berlaku, berarti mereka sudah kafir secara terang-
terangan. Namun jika mereka mengatakan bahwa pemerintahan
dan hukum ahlul kitab tersebut batil, kami katakan kepada mereka:
Kalian benar, dan dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian
mengembalikan ahlul kitab tersebut kepada kebatilan yang sudah
dihapuskan.

sebenamya ini saja sudah orkup sebagai bukti kesesatan
mereka.

Allah @ berfirman,

4i'wrrsl;';
"Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan.,

(Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Bukanlah suatu keadilan, bila kita membiarkan mereka
berhukum dengan hukum kafir yang sudah digantikan, atau
dengan hukum yang sudah dibatalkan oleh Allah. Tentunya
mengatakan pendapat seperti ifu merupakan suatu hal yang
haram, dan demikian pula mengamalkannya.

Allah & j,rgu berfirman,
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b.

u3rrbti Jbl-iSrhS

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan

dan takwa." (Qs. Al Maa'idah [5]: 2)

Siapa saja yang mengembalikan ahlul kitab tersebut kepada

hukum kafir yang sudah digantikan, atau mengembalikan mereka

kepada perintah yang sudah dinasakh dan dihapuskan, berarti dia

tidak melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Sebaliknya, dia jusku melakukan tolong-menolong dalam

melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Kita berlindung

kepada Allah dari perbuatan hina tersebut.

Lebih jauh, Allah & jr'rgu berfirman,

q3i* rt **i:dii'bt;b
*Sampai mereka membayar j@ah dengan pafuh, sdang

mereka dalam keadaan tunduk. " (Qs. At-Taubah l9l:291

Maksud dengan orang-orang tunduk dalam ayat tersebut

adalah karena berlakunya hukum kita bagi mereka. Diriwayatkan

dari ifu, apabila mereka dibiarkan berhukum dengan hukum kaftr,

maka kita tidak menundukkan mereka, tapi justru merekalah yang

menundukkan kita. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan

seperti itu.

1796. Masalah: Diwajibkan atas seorang hakim untuk

memberikan pufusan sesuai dengan pengetahuannya, baik dalam

permasalahan yang terkait dengan darah (nyawa), qishash

(hukuman), harta, kemaluan (kehormatan) maupun hukuman had;
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baik dia mendapatkan pengetahuannya ifu sebelum menjadi hakim
(qadhi) atau setelah menjadi hakim. Alasan terkuat mengapa sang

hakim harus menghukumi atau memberikan kepufusan sesuai

dengan pengetahuannya adalah karena pengetahuannya itulah
yang diyakini sebagai kebenaran. Selanjutnya, selain hams

memufuskan berdasarkan pengetahuannya, hakim juga hams

menghukumi berdasarkan pengakuan, kemudian berdasarkan

bukti-bukti dan saksi.

Namun demikian, para ulama masih berbeda pendapat

mengenai hal ini:

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata,
"Seandainya aku melihat seseorang melakukan sesuafu yang bisa

membuatrya terkena hukuman had, niscaya aku tidak akan

memanggil orang lain selain diriku unfuk (memberikan kesaksian)

terhadapnya, sampai ada saksi lain bersamaku, selain diriku
sendiri."

Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Bagaimana

pendapatmu jika aku melihat seorang pria melakukan
pembtrnuhan, minum khamer atau melakukan perzinaan?"

Abdurrahman menjawab, "Kesaksianmu sama dengan kesaksian

seorang pria dari kaum muslimin." Umar kemudian berkata

kepada Abdurrahman, "Engkau tepat." Pendapat seperti ini juga

diriwayatkan dari Muawiyah dan lbnu Abbas.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Adh-Dhahak, bahwa

kepada Umar bin Al Khaththab pemah diadukan persengketaan

terkait sesuahr yang diketahuinya, lalu Umar berkata kepada pihak
penggugat, "Jika engkau menghendaki, aku dapat memberikan
kesaksian, tapi tidak bisa mengadili {menjadi hakim). Namun jika
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engkau menghendaki lain, aku bisa mengadili tapi tidak bisa

memberikan kesaksian. "

Diriwayatkan secara shahih dari Syraih, bahwa ada dua

orang yang bersengketa dan mengadukan persengketaan itu
kepadanya, lalu salah satu dari keduanya mendatangkan seorang

saksi ke hadapannya. Orang ihr kemudian berkata kepada S5ruraih,

"Anda juga menjadi saksiku." Namun Syuraih kemudian

memberikan puhrsan untuk orang itu, berdasarkan keterangan

saksinya dan sumpahnya.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz, "Hal<tm sama sekali

tidak memberikan putusan berdasarkan pengetahuannya dalam
persoalan apa pun-"

Hammad bin Sulaiman berkata, "Hakim memufuskan

berdasarkan pengetahuannya dengan cara melakukan pengenalan

dalam hal apa pun, kecuali dalam permasalahan hukuman had

saja." Pendapat seperti ini pun dikemukakan oleh hnu Abi Laila
pada salah safu dari dua pendapatnya.

Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan pada

awal salah satu dari dua pendapatnya, berkata, "Hakim

memberikan pufusan berdasarkan pengetahuannya dalam hal apa

pun, baik qishash maupun lainnya, kecuali dalam permasalahan

hukuman had. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah dia

memperoleh pengetahuannya itu sebelum menjadi hakim atau

sesudahnya."

Abu Hanifah berkata, "Hakim sama sekali tidak boleh

memberikan putusan berdasarkan pengetahuannya sebelum

diangkat menjadi hakim. Adapun pengetahuan yang diketahuinya

setelah menjadi hakim, maka ia dapat menggunakannya dalam
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memberikan pufusan terkait hal apa pun, kecuali dalam
permasalahan hukuman had saja."

Al-Laits mengatakan, hakim tidak boleh memberikan
berdasarkan pengetahuannya, kecuali jika pihak penggugat hanya
dapat mendatangkan seorang saksi dalam persoalan yang terkait
dengan hak sesama manusia saja. Jika itu yang terjadi, maka
hakim dapat menggunakan pengetahuannya sebagai dasar,
disamping kesaksian dari saksi yang bisa dihadirkan pihak
penggugat.

Al Hasan bin Hayy berkata, "segala sesuatu yang dia
ketahui sebelum menjadi hakim, tidak dapat ia putuskan
berdasarkan pengetahuannya. sedangkan yang dia ketahui setelah
menjadi hakim, maka dia dapat memberikan pufusan padanya
sesuai dengan pengetahuannya, setelah dia mengrmpah (pihak
yang dimenangkan). Itu terkait dengan hak manusia. Adapun
dalam kasus perzinaan, jika ada tiga orang yang memberikan
kesaksian atas terjadinya perbuatan zina tersebut, dan hakim
mengetahui kebenaran hal ifu, maka dia boleh memufuskan
berdasarkan kesaksian tersebut dan juga berdasarkan
pengetahuannya."

Al Auza'i berkata, "Jika pihak yang dituduh berzina hanya
dapat mendatangkan seorang saksi yang adil, namun hakim tahu
dengan duduk perkara hal itu (bahwa pihak yang dituduh berzina
bebas dari tuduhan tersebut), maka hakim dapat menjatuhkan
hukuman had kepada pihak penuduh."

Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan para sahabat
mereka juga mengatakan pendapat seperti yang kami katakan.
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Selanjutnya, kami berusaha mengakui pendapat pihak-

pihak yang membeda-bedakan antara sesuafu yang diketahui
sebelum menjadi hakim dan setelah menjadi hakim. Dan kami

dapati pendapat ini tidak ditopang oleh ayat Al Qur'an, sunnah,

riwayat yang lemah, maupun qiyas. Lebih dari itu, tak ada seorang
pun yang mengatakan pendapat seperti itu sebelum Abu Hanifah.

Dan pendapat yang tidak ditopang dalil seperti ini, tentu saja

merupakan pendapat 5nng batil.

Kemudian, kami berusaha mengkaji pendapat pihak-pihak

5rang membeda-bedakan antara sesuafu yang diakui di tempat
persidangan (di hadapan hakim) dan lainnya. Dan kami dapati
pendapat ini pun persis seperti yang tadi kami katakan terkait
pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang seperti itu tentu saja

menrpakan pendapat yang batil.

Namun demikian, salah seorang dari mereka berkata,
"Hakim ifu diangkat unfuk memutuskan perkara yang ada di
antara manusia berdasarkan bukfi-bukt 5nng valid menumtrya."

Kami katakan kepada mereka: Kalian memang benar, dan

mungkin saja sudah valid menurut si hakim, semua hal yang

diketahuinya sebelum dia diangkat menjadi hakim, juga semua hal
yang diakui bukan di tempat persidangan (bukan di hadapan

hakim) dan setelah persidangan.

Selanjutnya, kami mengkaji pendapat pihak-pihak yang

membeda-bedakan antara perkara yang hurrya mendapatkan

kesaksian seorang saksi dan perkara yang tidak mendapatkan

kesaksian dari seorang. Dan kami dapat pendapat ini pun seperti

dua pendapat sebelumnya. Karena pada semua permasalahan ini,
yang berlaku adalah hakim memufuskan perkara berdasarkan
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pengetahuannya saja, dan ini merupakan pendapat yang kami

katakan.

Adapun ketika hakim bersama seorang saksi atau hakim

bersama tiga orang saksi dalam kasus perzinaan, maka dalam hal

ini tidak diperboleh hakim memutuskan berdasarkan

pengetahuannya.

Sedangkan saksi yang merangkap sebagai hakim, tidak ada

nash maupun ijma yang membenarkan halini.

Selanjuturya, kami mencermati pendapat pihak-pihak yang

membeda-bedakan antara kasus yang terkait dengan hukuman had

dengan kasus yang tidak terkait dengan hukuman had. Dan kami

dapati pendapat ini tidak ditopang oleh ayat Al Qur'an maupun

Sunnah. Dan pendapat yang seperti ini tentu saja merupakan

pendapat yang batil.

Jika mereka menyebutkan bahwa ada hadits yang

menyatakan, " Cegahlah hukuman had karena adanya s5rubhat, "

maka kami katakan bahwa ini merupakan hal yang batil. Karena
hadits ini tidak diriwayatkan secara shahih dari Nabi ffi. Dan tidak

ada perbedaan antara kasus yang terkait dengan hukuman had

dengan kasus lainnya, dimana pada semua kasus-kasus tersebut,

hakim diperintahkan unfuk memutuskan perkara sesuai dengan

kebenaran.

Dengan demikian, tidak ada lagi pendapat yang tersisa

kecuali pendapat yang mengatakan bahwa hakim 'tidak boleh

memufuskan' berdasarkan pengetahuannya dalam perkara apa

pun, dan pendapat yang mengatakan bahwa hakim 'memutuskan'

berdasarkan pengetahuannya dalam semua hal. Dan kami
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mendapati bahwa pihak-pihak yang melarang hakim memberikan
putusan berdasarkan pengetahuannya berkata:

"Pendapat ini merupakan pendapat Abu Bakar, Umar,

Abdurrahman, hnu Abbas, Muawiyah dan tidak ada seorang pun
yang diketahui dari para sahabat yang menentang pendapat

mereka itu."

Kami katakan kepada mereka, para sahabat yang

disebutkan tadi justru berseberangan pendapat dengan kalian

dalam permasalahan ini. Sebab diriwayatkan bahwa Abu Bakar

mengatakan bahwa, dia tidak memprioritaskan dirinya untuk
menghukumi orang yang melakukan perbuatan berkonsekuensi

hukuman had tersebut, sampai ada orang lain yang menjadi saksi

bersamanya.

Dan itu merupakan pendapat Umar dan Abdurrahman,
yaifu bahwa kesaksiannya sama saja dengan kesaksian seorang

pria dari kaum muslimin. Dan pendapat ini senada dengan
pendapat pihak-pihak yang mengatakan dalam kasus perzinaan,

bahwa hakim boleh memutuskan perkara dengan tiga orang saksi,

dan si hakim menjadi saksi yang keempat dari mereka. Atau,

dalam semua perkara lainnya yang terkait dengan hak, bahwa

hakim boleh memutuskan perkara dengan satu orang saksi, dan si

hakim menjadi saksi yang kedua dari mereka.

Selain ifu, tidak ada hujjah pada perkataan seorang pun
selain dari Rasululluh #.

lagi pula, mereka sudah menyalahi Abu Bakar, Umar,
Utsman, Khalid bin Al-Walid, Abu Musa Al Asy'ari dan Ibnu Zubair

terkait qishash atas perbuatan menampar, mencambuk dan

melukai dengan goresan yang kurang dalam daripada luka
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muwaddhihah. Dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat itu
lebih shahih daripada yang kalian riwayatkan dari mereka.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami ihr
pun berargumentasi dengan sabda Rasulullah *B, "(Engkau hanya
akan menerima pufusan sesuai dengan kesaksian) dua saksimu,
atau sumpah pihak tergugat, tidak ada yang lain bagimu kecuali
itu."

sabda Rasulullah $ ini telah disalahi oleh para pengikut
madzhab Maliki yang menjadikan hadits tersebut sebagai
argumentasi. Karena mereka menetapkan bahwa pufusan yang
diberikan harus berdasarkan sumpah, di samping kesaksianzbukti.
Dan sumpah ifu harus disertai dengan keengganan bersumpah dari
pihak lawannya. Padahal tidak seperti ini yang disebutkan di dalam
hadits.

Sementara para pengikut madzhab Hanafi menetapkan
hukum untuk hal ifu berdasarkan keengganan pihak tergugat unfuk
bersumpah, padahal hal ini pun tidak ada di dalam hadits. Mereka
juga memerintahkan unhrk memberikan pufusan berdasarkan
pengetahuan hakim terkait persoalan harta, dimana hadits ini
terkait dengan permasalahan ini. Dengan demikian mereka jelas-
jelas sudah menyalahi hadits tersebut, bahkan mereka telah
memasukkan ke dalamnya sesuafu yang bukan termasuk
kandungannya.

Jadi, siapakah yang lebih sesat daripada seseorang yang
berargumentasi dengan sebuah hadits, padahal diarah yang
pertama kali menyalahi hadits tersebut, hanya karena mengikuti
pendapat mereka sendiri-

i
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Adapun kami, kami katakan bahwa telah diriwayatkan

secara shahih dari Nabi S, bahwa beliau bersabda, "Buktimu atau

sumpahnya (pihuk tergugat)."

Dan salah satu bukti yang sangat jelas adalah pengetahuan

hakim tentang keabsahan hak seseorang, dan ini termasuk ke

dalam cakupan hadits tersebut.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang

diriwayatkan secara shahih dari Rasululluh #, bahwa Isa pemah

melihat seorang pria mencuri, kemudian Isa berkata kepada orang

itu, "Apakah engkau telah mencuri?" Orang itu menjawab, "Tidak,

demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah

melainkan Dia." Mendengar jawaban seperti ifu, Isa kemudian

berkata, "Aku beriman kepada Allah, dan aku mendustakan

diriku."

Orang-orang yang fidak memperbolehkan hakim

memufuskan perkara berdasarkan pengetahuannya mengata-kan,

di dalam hadits ini disebutkan bahwa Isa tidak meng-hukumi atau

memufuskan perkara berdasarkan pengetahuan-n1ra.

Kami katakan, bahwa syariat yang difurunkan kepada Isa

tidak mesfi kita amalkan. Di samping itu, hadits ini pun muncul

unfuk menjelaskan bahwa pada saat ihr Isa melihat seseorang

melakukan pencurian, yaifu mengambil sesuatu secara sembunyi-

sembunyi, namun ketika Isa mengkonfirmasi orang itu, dia justru

bersumpah atas nama Allah. Dan tenfu saja orang itu pun benar,

karena dia memang Udak melakukan pencurian. Melainkan, dia

mengambil hartanya dari orang yang zhalim secara sembunyi-

sembunyi.
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Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami
juga menyebutkan sabda Rasulullah $, "seandainya aku boleh

merajam seseorang tanpa bukti atau saksi, niscaya aku sudah

merajam wanita ifu."

Namun kami katakan, bahwa hadits ini tidak bisa menjadi

argumentasi bagi mereka. Karena walau bagaimana puD,

pengetahuan hakim merupakan bukti yang paling jelas. Dan kami
sudah menjelaskan permasalahan ini di dalam kitab Al Ishal.

Segala puji bagi Allah.

Adapun dalil yang menunjukkan atas keabsahan pendapat
kami adalah firman Allah &,

iS &;1'&e 4t'w,t lri; lr-r; ,-fr $" o

"*i;ls, it'iT )i"f-Li l;
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang

yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah,
biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Bukan termasuk keadilan bila seseorang membiarkan orang
zhalim berada dalam kezhalimannya, dan tidak berusaha

mengubahnya. Demikian pula ketika seorang fasiq

memproklamirkan kekufurannya di hadapan hakim, mengakui

kezhaliman, dan menjatuhkan thalak, kemudian hakim
membenarkannya bersama kesaksian seorang wanita, lalu hakim
menetapkan adanya hubungan suami-istri dan hak unfuk mewaris

terhadap wanita tersebut, sehingga hakim menzhalimi hak-hak
pihak ahli waris.
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Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami

juga sudah sepakat bahwa, apabila hakim mengetahui cacat para

saksi yang tidak diketahui orang lain, atau hakim mengetahui

kebohongan pihak-pihak yang menyatakan cacat terhadap para

saksi, maka dalam semua kondisi ihr si hakim diperkenankan

untuk menetapkan keputusan berdasarkan pengetahuannya.

Jika pihak-pihak tersebut menyatakan demikian, berarti

mereka telah mengemukakan pendapat yang kontradiktif.

Rasulullah ,$ bersabda, "Siapa saja dari kalian yang melihat

suafu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan

tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya." Dan

seorang hakim, jika ia tidak berusaha mengubah kemungkaran

yang dilihatnya hingga datang bukti atau saksi atas hal itu, berarti
dia sudah menentang Rasulullah $.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa yang

diwajibkan kepada seorang hakim adalah mengubah semua

kemungkaran yang diketahuinya dengan tangannya, dan memberi-

kan semua hak kepada orang-orang berhak menerimanya. Jika

tidak demikian, berarti dia seorang yang zhalim. Kepada Allah-lah

kita memohon taufik.

L797. Masalah: Apabila seorang saksi menarik

kesaksiannya setelah atau sebelum hakim memberikan putusan

berdasarkan kesaksian tersebut, maka pufusan yang diberikan

berdasarkan kesaksian tersebut dibatalkan. Tapi jika si saksi

meninggal dunia, gila atau mengalami perubahan setelah dia

memberikan kesaksiannya, namun sebelum atau setelah hakim

memberikan putusan berdasarkan kesaksiannya itu, maka pufusan
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tersebut tetap berlaku dalam keadaan bagaimana pun, dan tidak
dianulir.

Ali mengatakan, terkait dengan kematian, grla dan
perubahan yang dialami oleh si saksi, sebenamya kesaksiannya
sudah ditetapkan, dan apa yang terjadi setelah ifu tidak dapat
menghapus kesaksiannya setelah ditetapkan. sedangkan mengenai
penarikan kesaksian, seandainya ada dua orang adil yang
menyaksikan cacat pribadi si saksi ketika memberikan kesaksian,
maka kesaksiannya wajib untuk ditolak. pengakuannya bahwa
dirirya telah berdusta atau melakukan khilaf, lebih memastikan
kecacatannya ifu ketimbang kesaksian dari orang lain. pendapat

kami ini merupakan pendapat Hammad bin sulaiman dan Hasan
Al Bashri.

1798- Masalah: Mernberikan kesaksian merupakan
sebuah ka,vajiban bagi orang yang mengetahuinya, kecuali jika dia
memiliki kesulitan unfuk memberikan kesaksian karena jarak yang
jauh, misalnya, sehingga akan menimbulkan kesulitan, menyia-
nyiakan harta, atau melemahkan kondisi fisik. Jika ini yang terjadi,
maka hendaknyra dia mempublikasikan saja kesaksiannya ifu.

Allah S berfirman,

"lrLst ri1{:ei+:s-*s

'uanganlah saksi-saksi ifu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil. "(Qs. AI Baqarah l2l:2821
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Firman Allah tetap pada keumumannya, ketika mei.eka

dipanggil untuk memberikan kesaksian atau dipanggil untuk
menunaikannya.

Tidak boleh mengkhususkan sesuatu dari yang demikian itu
tanpa adanya dalil, yang dapat mengakibatkan pelakunya

mengatakan sesuatu kepada Allah tanpa ada pengetahuan tentang

hal itu.

L799. Masalah: Jika hakim tak tahu siapa saja yang

menjadi para saksi, maka hakim dapat menanyakan identitas

mereka, lalu memberitahukan kepada pihak yang menjadi obyek

kesaksian (lawan perkara) tentang orang-orang yang akan

memberikan kesaksian. Hakim juga harus meminta pihak yang

menerima persaksian unfuk menjelaskan tentang keadilan para

saksi tersebut.

Setelah ifu, hakim berkata kepada orang yang menjadi

obyek kesaksian (lawan perkara), "Carilah hal-hal yang dengannya

engkau dapat membantah kesaksian mereka terkait dirimu!" Itr-r

karena hakim diwajibkan untuk menolak kesaksian orang yang

fasik, menghadirkan kesaksian orang yang adil, dan

mengkonfirmasi hal-hal yang tidak diketahui, hingga dapat

diketahui. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1800. Masalah: Seorang wanita boleh memegang
jabatan. Pendapat ini mempakan pendapat Abu Hanifah.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia mengangkat

Asy-Syafi'i, seorang wanita dari kaumnya, unfuk menjadi

penanggungjawab pasar.
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Jika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah S pemah
bersabda, "Tidak akan beruntung suafu kaum yang menyerahkan
kepemimpinannya kepada seorang wanita," maka kami katakan
bahwa beliau mengatakan demikian terkait kepemimpinan umum,
yaitu khilafah. Dalil atas pendapat tersebut adalah sabda
Rasulullah $, " Wanita adalah pemimpin dalam menjaga harta
suaminya, dan dia akan dimintai pertanggwgiawaban terkait
dengan kepemimpinannya. "

Para pengikut madzhab Maliki juga membolehkan wanita
menjadi penerima wasiat dan menjadi wakil, dan tidak ada nash
yang melarangnya unfuk memangku sejumlah jabatan.

1801. Masalah: Seorang budak&amba sahaya boleh
memangku jabatan hakim, karena dia juga diperintahkan unfuk
melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil lainnya adalah firman
Allah &,

;K riy tq;^i U,"6:,iitrl,i of i;'r:. fuiil+

ot<'fii L)"ry. ;L;" g*'fni Ll,l S\ i#i oi n1i 1tr

ti*1.W
"Sesungguhnya Allah men5ruruh kamu menyampaikan

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. sesunggwhnya Alah memberi
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. sesunggwhnya Anah
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adalah Maha mendengar lagi Maha Mefihat. " (Qs. An-Nisaa' [4]:
58)

Firman Allah ini ditujukan secara umum kepada kaum laki-

laki dan perempuan, juga ditujukan kepada orang merdeka dan

hamba sahaya. Karena ketenfuan agama itu hanya safu, kecuali
pada bagian yang terdapat nash yang membedakan antara laki-laki

dengan perempuan, atau orang merdeka dengan hamba saya.

Jika memang ada nash seperti itu, maka ketika itulah pihak terkait
dikecualikan dari ketentuan umum agama.

Sementara imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan

bahwa orang buta tidak boleh memangku jabatan hakim, namun

kami sama sekali tidak mengetahui adanya dalil bagi pihak yang

berpendapat seperti ini.

Diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah #b melalui jalur

periwayatan Syu'bah: Abu Imran Al Jauni mengabarkan kepada

kami dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzan, bahwa ia
sampai ke Rabadzah, dan saat itu iqamah shalat sudah

dikumandangkan. Tiba-tiba ada seorang budak yang bertindak
mengimami jama'ah. [alu, dikatakan kepada budak tersebut, "lni
ada Abu Darr." Mendengar perkataan tersebut, maka budak

tersebut pun mundur. Namun Abu Dzarr berkata, "Kekasihku,

Rasulullah, memberikan wasiat kepadaku agar mendengar dan
pafuh (kepada pemimpin), meskipun dia hamba sahaya yang

buntung."

Berikut ini merupakan nash yang jelas terkait
kepemimpinan hamba sahaya, yaitu perbuatan Utsman bin Affan
yang dilakukan di hadapan para sahabat, tanpa ada seorang pun
yang mengingkarinya."
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Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri

dari Ibrahim bin Al Ala, dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata,
"LJmar bin Al Khaththab berkata, 'Patuhlah kepada pemimpin,
meskipun dia budak yang bunh:ng'."

1802. Masalah: Kesaksian anak dari hasil perzinaan

diperkenankan unfuk diterima, baik dalam kasus perzinaan

maupun lainnya. Dia juga boleh unfuk menduduki jabatan

hakim,/qadhi. Dia tak ada bedanya dengan kaum muslimin lainnya.

Sebab, kondisinya tidak lepas dari apakah dia seorang yang adil
sehingga kesaksiannya harus diterima, atau tidak adil sehingga

kesaksiannya tidak boleh diterima sama sekali. Tidak ada nash

yang membeda-bedakan antara dia dengan lainnya. Pendapat ini
mempakan pendapat Abu Hanifah, AsSrSyafi'i, Ahmad, Ishaq dan
Abu Sulaiman. Pendapat ini juga merupakan pendapat Al Hasan,
Asy-Sya'bi, Atha bin Abi Rabah, dan Az-Zuhri. Pendapat ini juga

diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Namun diriwayatkan dari Nafi', bahwa tidak diperkenankan
menerima kesaksian anak dari hasilperzinaan.

Sementara imam Malik dan Al-Laits mengatakan, kesaksian

anak dari hasil perzinaan dapat diterima pada semua kasus, kecuali

dalam kasus perzinaan.

Ini merupakan pembeda-bedaan yang tidak kami ketahui
dari seorang pun sebelum keduanya. Allah S berfirman,

L,-"rK),n, 
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" Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan
maula-maulamu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 55)

Jika anak-anak dari hasil perzinaan itu merupakan saudara-

saudara kita, berarti mereka mempunyai hak dan kewajiban yang
sarna dengan kita.

Jika ada yang mengatakan bahwa ada hadits yang

menyebutkan, "Anak dari hasil perzinaan adalah keburukan

ketiga" maka kami katakan kepada mereka yang mengatakan

demikian, bahwa hadits tersebut merupakan dalil yang

menyudutkan kalian, karena kalian menerima kesaksian anak dari
hasil perzinaan pada selain kasus perzinaan. Sedangkan menumt
kami, makna hadits ini berkaitan dengan (karakter) anak dari hasil
perzinaan itu sendiri, berdasarkan ayat yang tadi kami sebutkan.

Alasan lainnya, karena dia selalu ada di antara orang-orang
yang tidak diketahui siapa ayahnya, dan orang yang tidak dapat
disaingi oleh seorang pun dari penduduk bumi. Dan ifu akan terus
berlangsung sejak berakhimya zaman para sahabat sampai hari
kiamat kelak. Kepada Allahlah kita memohon taufik.

1803. Masalah: Siapa saja yang dijatuhi hukuman had
karena melakukan perzinaan, atau menuduh berzina, atau
meminum khamer, atau mencrri, kemudian dia bertobat dan
kondisinya membaik, maka kesaksiannya diperbolehkan unfuk
diterima dalam hal apa pun, termasuk pada perkara yang

mengakibatkan dirinya dijatuhi hukuman had.

Alasannya adalah seperti yang telah kami sebutkan, bahwa
seseorang tidak luput apakah:
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- Dia ifu seorang yang adil, sehingga kesaksiannya tidak
boleh ditolak karena dianggap tidak adil, dalam hal apa pun
kesaksiannya itu diberikan, kecuali jika ada nash (yang menyatakan
bahwa kesaksiannya hams ditolak), dan kami tidak mengetahui
adanya nash seperti ifu kecuali terkait kesaksian orang Baduy
terhadap penduduk kota.

- Atau, dia itu bukanlah orang yang adil, sehingga
kesaksiannya tidak boleh diterima dalam hal apa pun, termasuk
pada kasus lain selain yang mengakibatkan dirinya dijatuhi
hukuman had.

Adapun pendapat selain ini, ifu merupakan pendapat yang
batil dan hanya berdasarkan dugaan palsu semata, tanpa ada

argumentasi atau dalil Al Qur'an, Sunnah maupun logika.

Namun sekelompok ulama mengatakan tentang orang yang
pernah dijafuhi hukuman had karena fuduhan berzina, bahwa
kesaksiannya tidak bisa diterima, selamanya, meshpun dia telah
bertobat, dalam hal apa pun kesaksiannya ifu diberikan.

Ulama lainnya lagi mengatakan bahwa kesaksian orang

Srang pemah dijatuhi hukuman had karena meminum khamer atau
lainnya, tdak boleh diterima sama sekali. Pendapat ini
diriwayatkan dari Umar pada surat yang dipalsukan dengan
mengatasnamakan dirinya, "Kaum muslimin ifu orang-orang yang

adil, sebagian dari mereka dapat memberikan kesaksian atas
sebagian yang lain, kecuali orang yang didera karena mendapat
hukuman had, atau pemah memberikan kesaksian palsu, atau
diduga melakukan kebohongan karena hak wala' atau karena
adanya hubungan kekerabatan." Pendapat ini merupakan
pendapat Al Hasan bin Hayy.
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Sebenamya kami sudah mengatakan bahwa tidak ada dalil
pada perkataan seorang pun, kecuali Rasulullah $. Dalam

permasalahan ini, tidak ada nash yang menyatakan tertolaknya

kesaksian orang yang telah kami sebutkan tadi.

Adapun pendapat kedua yang mengecualikan orang yang

pemah dilatuhi hukuman had karena menuduh berzina, mereka

berargumentasi dengan atsar yang diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan hnu Juraij dari Atha' Al Khurasani, dari

Ibnu Abbas, bahwa kesaksian orang yang menuduh berzina ifu
tidak diperkenankan untuk diterima, meskipun dia sudah bertobat.

Dalil lainnya adalah atsar yang diriwayatkan melalui jalur

periwayatan Ismail bin Ishaq: Abu Al-Walid Ath-Thayalisi
mengabarkan kepada kami, Qais mengabarkan kepada kami dari
Salim Al-Ufthus, dari Qais bin Ashim, bahwa apabila Abu Bakrah

didatangi oleh seseorang unfuk memberikan kesaksian di

hadapannya, maka Abu Bakrah berkata kepada orang itu,
"Persaksikanlah (ifu) kepada selain diriku, karena kaum muslimin

sudah menganggapku fasik."

Diriwayatkan secara shahih dari Asy-Sya'bi pada salah satu

dari dua pendapatnya, An-Nakha'i, hnul Musayyab pada salah

safu dari dua pendapatnya, Hasan Al Bashri, Mujahid pada salah

satu dari dua pendapatnya, Masruq pada salah safu dari dua
pendapatnya, dan Ikrimah pada salah satu dari dua pendapatnya,

bahwa orang yang menuduh berzina itu tidak diterima
kesaksiannya, selamanya, meskipun dia bertobat.

Diriwayatkan dari Syuraih diriwayatkan bahwa orang yang

dijafuhi hukuman had karena menuduh berzina itu tidak diterima
kesaksiannya, selamanya. Pendapat ini merupakan pendapat Abu
Hanifah dan para sahabatnya serta Sufuan.
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Namun ulama lainnya mengatakan bahwa apabila orang

yang dijatuhi hukuman had karena pemah menuduh berzina

tersebut bertobat, maka kesaksiannya dapat diterima.

Dalil terkait dengan hal itu adalah riwayat yang disampaikan

kepada kami dari Umar bin AI Khaththab melalui jalur periwayatan

Abu Ubaid: Said bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami dari

Muhammad bin Salim dari Ibrahim bin Maisarah dari Said bin Al
Musayyib bahwa Umar bin Al Khaththab meminta mereka (orang-

orang yang melontarkan tuduhan berzina) bertobat. Mereka yang

dimaksud adalah Abu Bakrah dan orang-orang yang memberikan

kesaksian bersamanya. Kemudian, dua orang dari mereka

bertobat, sementara Abu Bakrah tidak mau bertobat. Oleh karena

ifulah kesaksian kedua orang tersebut diterima, sementara

kesaksian Abu Bakrah tidak diterima.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq AI

Qadhi: Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami,

Sulaiman bin Katsir mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhn, dan

Said bin Al Musayyab, bahwa Umar bin Al Khaththab mendera

Abu Bakrah, Syibl Ma'bad, Nafi' dan Abu Abdillah, karena mereka

menuduh Al Mughirah bin Syu'bah berzina. Umar berkata kepada

mereka, "Siapa saja yang bertobat di antara kalian, maka

kesaksiannya dapat diterima."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari

Ma'mar, dan Az-Zuhri, dari Said bin Al Musa9ryab, ia berkata, "Ada

tiga orang yang pemah memberikan kesaksian bahwa Al Mughirah
bin Syu'bah melakukan perzinaan, kemudian Umar menjafuhi

hukuman dera terhadap mereka. Umar berkata kepada mereka,
'Bertobaflah kalian, niscaya kesaksian kalian akan diterima'."

tgg_] - Al MuhaIIa



Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ali bin Abi Thalhah

dari Ibnu Abbas, bahwa apabila ada seseorang yang menuduh

berzina, kemudian apabila dia bertobat, maka kesaksiannya

menurut Allah di dalam kitab-Nya dapat diterima.

Diriwayatkan secara shahih dari Urnar bin Abdul Aziz dan

Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm serta Ubaidullah bin

Abdullah bin Mas'ud, Atha', Thawus, Mujahid, Ibnu Abi Najih,

Asy-Sya'bi, Az-Zvhrt, Habib bin Tsabit, Umar bin Abdullah bin Abi
Thalhah Al Anshari, Said bin Al Musa1ryab, Ikrimah, Said bin

Jubair, Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Sulaiman

bin Yassar, hnu Qasith, Yahya bin Said Al Anshari, Rabi'ah, dan

Syr:raih, pendapat seperti pendapat di atas ifu.

Pendapat itu pun merupakan pendapat Utsman Al Buththi.

Pendapat tersebut juga merupakan pendapat Utsman Al
Buthi, hnu Abi Laila, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid,

Ahmad, Ishaq, dan sebagian sahabat kami. Hanya saja, Imam

Malik mengatakan bahwa kesaksiannya Udak diterima pada kasus

yang membuatnya pemah dijatuhi hukuman had.

Namun kami tidak mengetahui seorang pun sebelumnya

yang membeda-bedakan seperti ini.

Adapun Abu Hanifah, kami tidak mengetahui seorang pun

dari pendahulu umat ini, kecuali Syr:raih, yang mengatakan seperti

ihr.

Namun demikian, semua orang yang darinya diriwayatkan

pendapat seperti itu, pendapatrya tdak sesuai dengan Abu

Hanifah, karena mereka tidak mengecualikan saksi yang pemah

dijatuhi hukuman had dengan yang belum pemah dilatr:hi
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hukuman had, dan mereka pun berbeda pendapat dengan
mayoritas ulama dalam masalah itu.

Pihak-pihak yang melarang diterimanya kesaksian orang
yang pemah menuduh berzina meskipun dia tidak bertobat
berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami,
dimana di dalamnya disebutkan bahwa Hilal bin Umayyah pemah
menuduh istrinya melakukan perzinaan, kemudian orang-orang
Anshar mengatakan, "Sekarang Rasulullah mendera Hilal bin
Umayyah dan membatalkan kesaksiannya di kalangan kaum
muslimin."

Ini merupakan hadits yang trdak shahih, karena hanya
diriwayatkan oleh Abbad bin Manshur, sementara sosoknya
dikomentari oleh Yahya AI Qaththan, "Dia bukanlah orang yang
hafaldan bukan pula orang yang diridhai."

Sementara Ibnu Ma'in berkata, "Dia tidak demikian."

Seandainya hadits itu shahih, tetap saja hadits tersebut
tidak bisa menjadi dalil bagi mereka, karena di dalamnya hanya
disebutkan bahwa apabila dia bertobat maka kesaksiannya tidak
diterima, dan kami tidak berbeda pendapat dengan mereka, bahwa
seorang yang pemah menuduh berzina itu tidak diterima
kesaksiannya.

Selain itu, tidak ada hujjah selain daripada sabda
Rasulullah S.

Lagi pula, argumentasi tersebut merupakan dugaan mereka
yang tidak benar, karena Hilaltidak pemah dijatuhi hukuman dera,
dan kesaksiannya pun tidak perah digugurkan. Ini saja sudah
cukup untuk menjadi bukti.
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Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami juga

berargumentasi dengan hadits yang tidak shahih, yang

diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Hajjaj bin

Arthah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya bahwa

Nabi $ bersabda, "Kaum muslimin itu orang-orang yang adil

sebagian dari mereka dapat memberikan kesaksian atas yang lain

kecuali yang dijafuhi hukuman had karena menuduh berzina."

Ini merupakan kekeliruan dan argumentasi yang keliru.

Selain ifu, mereka juga mempakan orang-orang yang pertama kali

menentang hadits tersebut. Pasalnya, mereka tidak menerima

kesaksian orangfua unfuk anaknya, atau kesaksian anak untuk

orangfuanya, atau kesaksian salah satu dari pasangan suami isfui

unfuk pendampingnya, atau kesaksian seorang budak (unfuk

tuannya). Dan ini merupakan sikap yang bertentangan dengan

kandungan hadits tersebut.

Lagi pula, di dalam hadits tersebut disebutkan, "kecuali jika

dia bertobat," hal ini berdasarkan redaksi lain dari hadits tersebut.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami
juga berargumentasi dengan firman Allah &,
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"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-
baik herbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang
saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puruh kali
dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka, buat selama-
lamanya. Dan mereka ifulah orang-orang yang fasik. Kecuari
orang-orang yang bertobat sesudah ifu dan memperbaiki (dirinya),

maka Saungguhnya Allah Maha Pengampun kgi Maha
Penyayang. "(Qs. An-Nur 1241 4-5)

Mereka mengatakan bahwa Allah & membuat
pengecualian dengan bertobat dari kefasikan.

Terkait argumentasi mereka tersebut, kami katakan bahwa
ifu menrpakan takhsish atau pengkhususan terhadap ayat tersebut,
tanpa adanya dalil.

Karena yang benar pengecualian yang disebutkan dalam
ayat tersebut kembali pada larangan menerima kesaksian mereka
karena kefasikan mereka, atau kembali kepada kefasikan itu
sendiri. Dan hal ini tidak boleh dilampaui, kecuali dengan adanya
nash.

AIi mengatakan, "Semua orang yang darinya kami
meriwayatkan pendapat: 'Kesaksian orang yang pernah dijatuhi
hukuman had tidak diterima meskipun sudah bertobat,' dari
mereka juga diriwayatkan bahwa kesaksiannya dapat diterima.
Kecuali dari Al Hasan dan An-Nakha'i saja."

Adapun riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas, ihr
merupakan riwayat yang lemah. Dan riwayat yang kuat dari Ibnu
Abbas adalah riwayat yang bertentangan dengan hal itu.

Adapun riwayat dari Abu Bakrah yang menyebutkan,
"Sesungguhnya kaum muslimin sudah menganggap aku fasik,',
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kami berlindung kepada Allah dari sikap menyatakan bahwa hadits

tersebut shahih.

Karena kami tidak pemah mendengar seorang pun muslim

yang menyatakan fasik terhadap Abu Bakrah, dan tidak menufup

kemungkinan bahwa kesaksiannya atas Nabi dalam persoalan-

persoalan agama dapat diterima. Hanya kepada Allahlah kami

memohon perlindungan dan taufik.

1804 Masalah: Kesaksian orang yang buta dapat

diterima, sebagaimana halnya kesaksian orang yang sehat. Namun

demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Sebagian dari mereka mengatakan pendapat seperti yang kami

katakan tadi.

Pendapat seperti itu juga diriwayatkan dari hnu Abbas.

Pendapat ifu pun diriwayatkan secara shahih dari Az-Zuhri, Atha',
Al Qasim bin Muhammad, Asy-Sya'bi, Syuraih, hnu Sirin, Hakam

bin Utaibah, Rabi'ah, Yahya bin Sa'd AI Anshari, Ibnu Juraij, salah

satu dari dua pendapat Al Hasan, salah sahr dari dua pendapat

Iyash bin Muawiyah, dan salah satu dari dua pendapat Ibnu Abi

Laila. Pendapat ifu pun merupakan pendapat Malik, laits, Ahmad,

Ishaq, Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa

kesaksian orang yang buta boleh diterima pada perkara yang ia

ketahui sebelum mengalami kebutaan. Namun tidak boleh diterima

pada perkara yang terjadi setelah dia mengalami kebutaan.

Pendapat ini merupakan pandapat Al Hasan Al Bashri dan salah

satu dari dua pendapat Ibnu Abi Laila. Pendapat itu pun

merupakan pendapat Abu Yusuf, Asy-Syafi'i dan para sahabahya.
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Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa boleh

menerima kesaksian orang yang buta pada perkara yang sifatnya

sepele.

Dalil atas pendapat ini adalah atsar yang diriwayatkan

kepada kami melalui jalur periwayatan Ibrahim An-Nakha'i, ia
berkata: Mereka memperkenankan unfuk menerima kesaksian

orang yang buta pada sesuahr yang sifatnya sepele.

Sekelompok ulama lainnya lagi mengatakan bahwa

kesaksian orang yang buta tidak dapat diterima sama sekali,

kecuali dalam persoalan nasab. Pendapat ini merupakan pendapat

Zuffiar.

Dalil untuk pendapat ini adalah riwayat yang disampaikan

kepada kami melalui jalur Abdurrazaq, dari Waki', dari Abu
Hanifah. Padahal orang-orang yang darinya riwayat ini dinukil,

sama sekali tidak mengetahui adanya pendapat seperti ini.

Sekelompok ulama lainnya lagi mengatakan bahwa

kesaksian orang yang buta ifu tidak dapat diterima secara global.

Dalilnya adalah atsar yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Ali bin Abi Thalib, dari Iyas bin Muawiyah, dari Al Hasan, dan

An-Nakha'i, bahwa keduanya memakruhkan menerima kesaksian

orang yang buta.

Namun Abu Hanifah mengatakan, kesaksian orang yang

buta itu sama sekali tidak dapat diterima dalam kasus apa pun,

baik dalam kasus yang ia ketahui sebelum buta, maupun dalam

kasus yang dia ketahui setelah buta.

Adapun pihak-pihak yang membolehkan menerima

kesaksian orang buta dalam hal yang sepele dan bukan dalam hal
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yang besar, ihl merupakan pendapat yang sangat rusak. Karena
tidak ada dalilyang menunjukan keabsahaan pendapat ini.

Sebab, apa yang Allah haramkan dalam jumlah banyak,
pasti Allah haramkan dalam jumlah sedikit.

Di sisi lain, diriwaptkan dari Nabi $, bahwa beliau

bersabda,

"Barang siapa yang dengan sumpah (palsunya) menguasai harta
seorang muslim, meski ifu hanya sepotong kayu Arak, maka Allah
meurajibkannya masuk neraka- "

[-agi pula, di dunia ini tak ada sesuatu yang disebut banyak,
melainkan jika ia dibandingkan dengan sesuatu yang lebih sedikit
darinya. Begifu pula sebaliknya, tidak ada sesuatu yang dikatakan
sedikit, melainkan jika ia dibandingkan dengan sesuafu yang lebih
banyak darinya.

Dengan demikian, pendapat tersebut (maksudnya,

pendapat yang membolehkan menerima kesaksian orang buta
dalam perkara sepele) merupakan pendapat yang tidak rasional,
sehingga pendapat ifu pun gugur.

Adapun pendapat yang membolehkan menerima kesaksian

orang budak dalam perkara nasab saja, pembagian ini merupakan
pembagian yang rusak. Karena seseorang tidak akan mengetahui
nasab kecuali dengan mengetahui orang-orang yang
menginformasikan dan memberikan kesaksian tentang perkara
lainnya. Dengan demikian, pendapat ini pun tidak valid.

Adapun pihak-pihak yarrg tidak menerima kesaksian orang
buta pada perkara yang diketahuinya baik sebelum maupun
setelah buta, ini merupakan pendapat yang rusak dan tidak
memiliki dalil sama sekali.
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Karena tidak ada perbedaan antara sesuatu yang diketahui

seseorang yang masih berada dalam keadaan dapat melihat

kemudian buta, dan sesuatu yang diketahuinya dalam keadaan

dapat melihat dan tidak pemah buta.

Jika ada yang mengatakan bahwa pendapat tersebut

merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib,

maka kami katakan bahwa ini merupakan penyataan dusta.

Karena tidak pemah diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata,

"Kesaksian orang yang buta itu fidak dapat diterima pada perkara

yang diketahuinya sebelum buta." lagi pula pendapat ini pun tidak

pemah diketahui dari seorang pun sebelum Abu Hanifah.

Selain itu, riwayat tersebut hdak shahih berasal dari Ali,

karena riwayat tersebut berasal dari jalur periwayatan Al Aswad

bin Qais dari sejumlah syaikh yang berasal dari kaumnya, atau dari

Al Hajjaj bin Arthah. Sementara diriwayatkan dari lbnu Abbas

riwayat yang bertentangan denganya. Dengan demikian, maka

gugurlah pendapat tersebut.

Adapun pihak-pihak yang membolehkan menerima

kesaksian orang buta pada sesuahr yang diketahuinya sebelum

buta, namun tidak membolehkan menerima kesaksiannya pada

sesuafu yang diketahuinya setelah buta, mereka berargumentasi

dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi S, bahwa beliau

ditanya tentang kesaksian, kemudian beliau menjawab, "lngatan,

bukankah kalian melihat matahari? Terkait (perkara yang jelas)

sejelas matahari itulah hendaknya kalian memberi kesaksian, atau

meninggalkannya (tidak memberi kesaksian). "

Hadits ini merupakan hadits yang tidak shahih sanadnya.

Karena hadits ini bersumber dari jalur periwayatan Muhammad bin

Sulaiman bin Masmul, seorang yang celaka, dari Ubaidullah bin
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Salamah bin Wahram, seorang yang dha'if. Namun demikian,

pengertian hadits ini shahih.

Mereka juga berargumentasi dengan berkata, "Suara ifu
kadang masih menimbulkan kesamaran (mengenai identitas orang

yang mengucapkannya). Sedangkan orang yang buta ifu seperti

orang yang diberi keterangan dalam keadaan gelap gulita atau dari

balik tembok."

Kami tidak mengetahui argumentasi mereka yang lain,

selain ini.

Kami katakan kepada mereka: jika suara masih

menimbulkan kesamaran tentang siapa yang mengucapkannya,

maka sesungguhnya rupa pun seperti ifu juga. Karena kadang rupa
pun masih menimbulkan kesamaran tentang siapakah pemilik rupa

tersebut.

Sementara dalam konteks pemberian kesaksian, baik orang

yang dapat melihat maupun orang buta, tidak boleh memberikan

kesaksian kecuali pada masalah yang sudah dia yakini dan tidak

diragukan lagi. Barang siapa yang diberikan keterangan dari balik

tembok atau di dalam kegelapan, kemudian dia yakin tentang

siapa yang memberikan keterangan tersebut dan tidak

meragukannya sedikit pun, kemudian dia memberikan kesaksian

terkait keterangan yang diberikan kepadanya, maka kesaksiannln

itu dapat diterima.

Seandainya orang yang buta tidak bisa memastikan

keyakinannya terkait orang yang memberikan keterangan

kepadanya, tentu dia tidak halal untuk menggauli istrinya. Sebab

boleh jadi wanita yang akan digaulinya adalah wanita lain yang

bukan istrinya. Dia juga tidak boleh memberikan pinjaman kepada
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seseorang, karena boleh jadi yang menerima pinjaman darinya

adalah orang lain yang berbeda dari maksudnya. Bahkan dia pun
tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan seseorang, karena
boleh jadi yang melakukan transaksi dengannya bukanlah orang
yang dimaksudnya.

Di sisi lain, orang-orang telah menerima perkataan

Ummahatul Mukminin yang disampaikan dari balik tabir.

Jika mereka mengatakan bahwa orang yang buta ifu halal

menggauli istrinya atas dasar dugaan kuatnya, sebagaimana ia

halal melakukan itu ketika melakukan malam pertama dengan

istrinya, padahal mungkin saja wanita tersebut adalah wanita lain.

Maka kami katakan kepada mereka, bahwa ini merupakan
perkataan batil. Sebab orang buta tersebut tidak halal menggauli

wanita tersebut, sampai dia yakin bahwa wanita tersebut

merupakan wanita yang telah dinikahinya.

Di sisi lain, Allah memerintahkan unfuk menerima

bukti,/saksi, dan tidak mengecualikan orang yang buta dari yang
dapat melihat. Terkait hal ini, Allah S berfirman,

@ (j '*:'o( cs

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."(Qs. Maryam ll9l,64l
Kami tidak mengetahui kesesatan dan dosa besar -setelah

syirik-yang lebih besar daripada durhaka kepada Allah dengan

menolak kesaksian Jabir bin Abdillah, hnu Ummi Kultsum, Ibnu
Abbas, dan hnu Umar. Kita berlindung kepada Allah dari
kehinaan ini.
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1805. Masalah: Semua individu yang mendengar

seseorang mengabarkan bahwa Zaid memiliki hak atas orang ifu

melalui pemberitahuan yang benar dan sempuma, dan orang itu

tidak menyampaikan kepadanya hal-hal yang membatalkan hak

tersebut, atau bahwa orang itu sudah menghibahkan sesuatu

kepada fulan, atau bahwa orang itu telah menikahkan (puterinya)

dengan zaid, atau berita apa pun (dari orang itu), maka sama saja

apakah orang ifu mengatakan kepada si individu tersebut, "Jadilah

saksi unfukku dalam hal hi," atau "Aku mempersaksikan

padamu," atau orang itu tidak mengatakan apa pun dari yang

demikian itu, atau dia tidak berbicara sama sekali dengan indMdu

tersebut akan tetapi orang berbicara dengan orang lain," atau

orang itu berkata, "Jangan memberikan kesaksian yang

menyulitkanku, karena aku bukan sedang mempersaksikan

kepadamu," maka semua ifu sama saja, dan individu tersebut

diwajibkan unfuk memberikan kesaksian terkait semua ifu.

Di lain pihak, hakim juga diwajibkan untuk menerima

kesaksian ifu dan memberikan pufusan sesuai dengan kesaksian

ifu. Karena tidak ada ayat Al Qur'an, sunnah Rasulullah, ucapan

seorang sahabat, maupun qiyas yang membeda-bedakan sesuatu

dari yang demikian itu.

Namun Abu Hanifah mengatakan, individu tersebut tidak

boleh memberikan kesaksian, sampai orang itu berkata

kepadanya, "Jadilah saksi untukku."

Seperti ifu pula (maksudnya, hakim harus menerima

kesaksian) jika saksi tersebut berkata kepada hakim, "Aku

kabarkan padamu," atau "Aku katakan padamu," atau 'Aku
beritahukan padamu," atau dia tidak berkata, "Aku memberikan

kesaksian," maka semua itu sama saja. Semua ifu merupakan
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kesaksian yang sempuma, dan diwajibkan atas hakim unfuk

memberikan kepufusan berdasarkan kesaksian tersebut.

Karena tidak ada ayat Al Qur'an, sunnah Rasulullah,

ucapan sahabat, qiyas maupun logika yang membeda-bedakan

sesuatu dari yang demikian itu. Kepada Allah{ah kita memohon

taufik.

1806. Masalah: Memutuskan nasab seorang anak

berdasarkan pengetahuan para ahli nasab merupakan perkara

yang diwajibkan, baik untuk wanita merdeka maupun hamba

sahaya perempuan. Pendapat ini pun merupakan pendapat Asy-

Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sementara imam Malik mengatakan, kesaksian mereka

hanya dijadikan landasan pemberian putusan bagi anak budak

perempuan, dan tidak dijadikan landasan pemberian pufusan bagi

anak wanita merdeka.

Namun pembagian ini merupakan pembagian yang tidak

berdasar.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa pengetahuan

mereka tidak boleh diladikan sebagai dasar pemberian putusan,

walau sedikit pun.

Dalil yang menunjukan sahnya pendapat kami adalah sikap

Rasulullah yang merasa senang dengan perkataan Mujaziz Al

Mudlili, ketika dia melihat jejak-jejak (kemiripanl Zaid bin Haritsah

dengan anaknya, Usamah. Mujazu berkata, "Sesungguhnya tanda-

tanda (kemiripan) ini, sebagiannya berasal dari pihak lainnya."

Sementara Rasulullah tidak akan merasa senang dengan sesuafu
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yang batil, dan hanya akan merasa senang dengan sesuafu yang

hak, dan sudah dipufuskan kebenarannya.

Maka, adalah suatu hal yang mengherankan bila Abu

Hanifah menyalahi ketenfuan Rasulullah yang diriwayatkan dari

beliau secara sah, serta mengingkari pengetahuan yang benar dan

diketahui alasannya. [alu, Abu Hanifah berpendapat untuk

menisbatkan anak yang belum diketahui ayahnya itu kepada dua

orang ayah, dimana masing-masing dari kedua ayah tersebut

merupakan ayah bagi anak ifu, dan menisbatkan anak itu kepada

dua orang ibu, dimana masing-masing dari kedua ibu tersebut

merupakan ibu bagi anak itu. Akibatnya, Abu Hanifah mengatakan

pendapat yang tidak masuk akal dan tidak pemah disebutkan

dalam Al Quran maupun sunnah.

Yang mengherankan adalah sikap imam Malik. Dia

memang berargumentasi dengan hadits Mujazu di atas, namun dia

kemudian mengingkarinya. Karena Mujaziz mengatakan demikian

hanya pada anak wanita merdeka, bukan pada anak seorang

budak perempuan. Kepada Allah{ah kita memohon taufik.

1807. Masalah: Sebuah putusan tidak diperbolehkan

kecuali berasal dari hakim yang diangkat oleh imam (khalifah atau

pemimpin besar umat Islam) yang berasal dari kalangan Quraisy,
yang wajib untuk dipatuhi.

Jika itu tidak ada, maka setiap orang yang memberlakukan

yang hak, putusannya harus diberlakukan. Namun siapa saja yang

memberlakukan hal batil, maka pufusannya tertolak.
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Dalil untuk hal itu adalah apa yang sudah kami jelaskan

pada pembahasan terdahulu tentang kewajiban memahrhi imam.
Jika itu tidak ada, maka Allah & berfirman,

fi;l-*,* b:rjL. 
-wl'rtl;; 

I ,It; 'u"iy 
6o_ *

"Wahai orang-orang yang beiman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Allah & j.rgu berfirman,

L)" i:t lriir'r" 63Tu- qli i ir:Si

./ i":<-rrr
"Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Dan bertakwalah kepada Allah, saungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan "(Qs. Al Ma'idah t5l: 8)

Perintah ini merupakan perintah umum yang berlaku bagi
setiap muslim.

Dalam permasalahan ini, pihak-pihak yang berseberangan
pendapat dengan kami pun setuju terhadap pendapat kami, yakni
tidak setiap orang/hakim yang memberikan putusan maka
putusannya ifu berlaku.

Oleh karena itu, masyarakat wajib tidak melaksanakan
putusan yang diberlakukan seseorang, kecuali orang yang

dinyatakan oleh Al Qur'an dan sunnah bahwa wajib untuk
memberlakukan putusannya. Kepada Allah{ah kita memohon
taufik
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1808. Masalah: Mengais rezel<t atau menerima gaji dari

bidang peradilan merupakan perkara yang dibolehkan, berdasar-

kan sabda Rasulullah $:

O O O.
) .1 lz1.

. oJ>lJ.s

"'Siapa saja 5nng didatangi (diberi) harta tanpa memintanya

atau tanpa angan-angan hafi (terhadapnya), maka silakan ia

mengarnbil haru itu." KepadaAllah-lah kita memohon taufik.

1809. Masalah: Imam berhak mencopot seorang hakim

apabila menghendakinya, tanpa harus ada cacat pada diri si

hakim. Karena Rasulullah pemah mengutus Ali ke Yaman untuk

menjadi hakim, kemudian beliau memanggil pulang Ali pada haji

wada', dan Ali pun tidak kembali lagi ke Yaman.

1810. Masalah: Jika hakim berkata kepada seseorang,

"Telah ditetapkan untuk orang ini hukuman salib, atau bunuh, atau

potong anggota fubuh, atau dera, atau denda yang besamya

sekian," maka laksanakanlah pufusan tersebut kepada orang itu.

Namun jika yang diperintah (diberi puhrsan) itu orang yang

mengetahui Al Qur'an dan Sunnah, maka orang ini tidak halal

melaksanakan puhrsan tersebut, jika pihak yang mengeluarkan

pufusan adalah orang jahil atau pun tidak adil. Ketentuan ini terus

berlanjut sampai pihak yang diberi putusan itu meyakini bahwa

apa yang disebutkan oleh pemberi pufusan memang telah menjadi
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suatu kewajiban atas dirinya, maka ketika itulah dia baru wajib
melaksanakan putusan itu. Namun jika dia tidak meyakini
demikian, maka dia tidak wajib melaksanakan.

Kalau pun orang yang memberikan pufusan tersebut
(hakim) adalah seorang yang alim dan mulia, maka pihak yang
diperintah yang alim ini tidak wajib melaksanakan putusan
tersebut, sampai dia bertanya kepada sang hakim, "Atas alasan
apa pufusan itu diwajibkan atas diriku?" Jika sang hakim
menyebutkan alasannya, maka dia harus melaksanakan pufusan
tersebut. Dan dalam hal ini, pihak yang diberi putusan harus
mencukupkan diri dengan pemberitahuan yang dikemukakan oleh
hakim yang adil. Namun tidak boleh mengikuti sang hakim pada
sesuafu yang dinilainya bahwa hakim telah melakukan kesalahan.

Jika pihak yang mengeluarkan putusan tersebut bodoh,
maka tidak halal bagi pihak yang diperintah untuk melaksanakan
putusan dari orang yang tidak alim dan tidak mulia itu. Tapi jika
pihak yang mengeluarkan pufusan ihr orang alim dan mulia, maka
pihak yang menerima pufusan dapat mengajukan pertanyaan
kepadanya, apakah dia malajibkan pufusan tersebut kepada
dirinya berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah? Jika pihak yang
memerintahkan menjawab, "Ya, berdasarkan AI eur'an dan
Sunnah," maka dia wajib melaksanakan pufusannya. Tapi jika
tidak, maka dia tidak wajib melaksanakan putusannya. Hal tersebut
berdasarkan sabda Rasulullah $, "Ketaatan itu hanya dalam
kebaikan-" Dan seseorang tidak boleh mengambil pendapat orang
lain, tanpa adanya dalil. Kepada Allah{ah kita memohon taufik.

1811. Masalah: Siapa saja yang mengklaim sesuafu yang
ada di tangan orang lain, jika pihak pengklaim dapat memberikan
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bukti,/saksi yang menguatkan klaimnya itu, atau kedua-duanya bisa

memberikan bukti/saksi yang menguatkan pengakuannya, maka

sesuahr itu diputuskan menjadi hak milik pengklaim yang tidak

menguasai sesuatu tersebut, kecuali jika pihak yang menguasai

sesuatu tersebut memiliki bukti yang memberikan keterangan

tambahan tentang peralihan sesuafu ifu kepada dirinya, atau

mengisyaratkan kebohongan saksi dari pihak pengklaim. Pendapat

ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad

bin Hanbal dan Abu Sulaiman.

Sementara Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa

sesuatu tersebut diputuskan untuk pihak yang menguasainya.

fugumentasi mereka adalah, bahwa saksi dari kedua belah pihak

(penggugat dan tergugat) sudah sama-sama memberikan

kesaksiannya yang saling mendustakan satu sama lain, sehingga

kedua kesaksian tersebut menjadi gugur.

Namun persoalan tersebut tidak seperti yang mereka (imam

Malik dan Asy-Syafi'i) katakan. Akan tetapi, saksi/bukti dari pihak

yang menguasai sesuatu tersebut (tergugat) tidak perlu didengar,

karena Allah tidak mewajibkan mereka unfuk menyampaikan

saksi,6ukti. Sebab, Allah hanya mewajibkan melalui lisan Rasul-

Nya bahwa bukti/saksi itu disampaikan oleh pihak penggugat,

sedangkan pihak tergugat hanya wajib memberikan sumpahnya.

Rasulullah $ bersabda, "(Engkau akan menerima putusan

sesuai dengan kesaksian) dua orang saksimu, atau sumpah pihak

tergugat. Tidak ada yang lain bagimu selain itu."

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa

bukti/saksi yang disampaikan oleh pihak tergugat tidak perlu

diperhatikan. Kepada AllahJah kita memohon taufik.
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L8L2: Masalah: jika sesuatu yang dipersengketakan

tersebut 'tidak berada' di dalam penguasaan pihak manapun dari
keduanya, kemudian keduanya mengemukakan bukti/saksi yang

menunjukkan atas kebenaran klaim masing-masing, maka sesuafu

tersebut dipufuskan menjadi milik keduanya.

Namun jika sesuafu tersebut 'berada' di dalam penguasaan

keduanya secara bersama-sama, kemudian keduanya mengemuka-

kan bukfi-bukti,/saksi-saksi yang membenarkan klaim masing-
masing, atau justru keduanya tidak memberikan bukti-bukti/saksi-
saksi yang dapat menguatkan klaim masing-masing, maka sesuafu

tersebut dipufuskan menjadi milik keduanya.

Mengenai kondisi ketika sesuafu tersebut tidak berada
dalam penguasaan keduanya, berarti kesaksian masing-masing
pihak menguatkan klaim masing-masing bahwa sesuafu tersebut
merupakan milik masing-masing pihak, sehingga sesuatu itu pun
diputuskan menjadi hak keduanya.

Adapun jika sesuatu tersebut berada di tangan keduanya,
maka ketika keduanya tidak memberikan bukti,/saksi yang

menunjukan klaim kebenaran masing-masing pihak, maka sesuafu

ifu dipufuskan menjadi milik keduanya, karena sesuafu tersebut
sudah berada di dalam penguasaan keduanya, namun hal ini harus
disertai dengan sumpah dari keduanya.

Sedangkan ketika masing-masing pihak mengemukakan
saksi-saksi,/bukti-bukti yang menunjukan kebenaran klaim masing-
masing, maka sesungguhnya bukti-bukti atau saksi-saksi dari pihak
tergugat tidak perlu didengarkan terkait apa yang ada di
tangannya. Hal ini sudah kami jelaskan pada pembahasan di atas.
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Di lain pihak, bukti-bukti,/saksi-saksi dari pihak penggugat

justru menguatkan klaimnya bahwa apa yang ada di tangan orang

lain tersebut merupakan miliknya. Sehingga, apa yang ada di

tangan orang lain ifu hams diputuskan menjadi milik penggugat.

Kepada Allahlah kita memohon taufik.

1813- Masalah: Jika masing-masing pihak mengklaim

sesuafu, sementara sesuafu ifu tidak berada di tangan keduanya,

dan keduanya juga tidak bisa memberikan bukti-bukti/saksi-saksi

yang menguatkan klaim masing-masing pihak, maka sesuafu

tersebut hams diundi di antara mereka berdua, yang disertai

dengan adanya sumpah. Pihak manapun yang undiannya keluar,

dia harus bersumpah, dan sesuafu ifu pun dipufuskan menjadi

miliknya.

Seperti itulah prosedur yang harus ditempuh terkait dengan

sesuatu yang diklaim oleh kedua belah pihak, dan diyakini tanpa

ada keraguan sedikit pun bahwa sesuatu itu bukanlah milik

keduanya secara bersama-sama. Contohnya adalah seekor hewan

hrnggangan yang diyakini mempakan anak dari salah sahr hewan

hrnggangan milik masing-masing pihak.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu

Daud: Muhammad bin Minhal mengabarkan kepada kami, Yazid

bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Said bin Abi Arubah

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Said bin Abi Burdah

bin Abi Musa Al Asy'ari, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abu

Musa, bahwa dua orang pria saling mengklaim memiliki hak atas

seekor unta atau hewan tunggangan, kemudian keduanya

mendatangi Nabi # (untuk memperkarakan hal tersebut kepada

beliau), namun tak safupun dari keduanya dapat memberikan

AlMuhalla - EI



bukti,/saksi yang menguatkan klaimnya, maka Rasulullah # pr'n

menetapkan bahwa unta atau he',ruan funggangan tersebut milik
mereka berdua (dimana masing-masing pihak memiliki
sebagiannya).

Atsar tersebut diriwayatkan melalui sanad yang sampai
kepada Qatadah dari Khalas bin Amr, dari Abu Rafi', dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah,$ menerima pengaduan perkara dari

dua orang pria terkait suatu barang, namun tak satupun dari
keduanya memiliki bukti,/saksi yang menguatkan klaimnya.
Rasulullah $ kemudian bersabda, " Lakukanlah undian di antara

kalian berdua disertai dengan adanla sumpah."

Itulah prosedur yang harus ditempuh, baik kedua pihak
suka dengan prosedur itu atau pun tidak suka.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib:
Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, Khalid bin Al Harits
mengabarkan kepada kami, Said bin Abi Arubah mengabarkan
kepada kami, dari Qatadah, dari Khalas bin Amr, dari Abu Rafi',
dari Abu Hurairah, bahwa dua orang pria saling mengklaim
memiliki hak atas seekor hetr,ran hrnggangan, nannun keduanya
tidak dapat memberikan bukti,/saksi yang menunjukan kebenaran
klaimnya, maka Rasulullah S pun memerintahkan keduanya

unfuk melakukan undian disertai dengan adanya sumpah.

Dengan demikian, pembagian di antara mereka berdua ifu
baru dapat dilakukan apabila sesuatu yang diklaim oleh masing-
masing pihak tersebut berada di tangan kedua belah pihak. Karena
jelas, bahwa sesuatu tersebut merupakan milik mereka berdua,
sebab sesuafu tersebut sudah dikuasai oleh mereka berdua.
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Sedangkan pengundian dilakukan di antara mereka, ketika

kedua belah pihak tidak memiliki hak atas sesuatu tersebut, dan

salah satu pihak pun tidak memiliki hak atas sesuatu tersebut, dan

tidak ada orang lain selain dari keduanya yang mengajukan klaim

atas sesuatu tersebut.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Daud:

Muhammad bin Bisyar mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin

Minhal mengabarkan kepada kami, Hammam bin Yahya

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Said bin Abi

Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa dua orang

pria saling mengklaim memiliki hak atas seekor unta pada masa

Rasulullah,S, lalu masing-masing pihak dari keduanya mengirim

dua orang saksi unfuk memberikan kesaksian yang menguatkan

klaimnya. Maka Rasulullah # prt membagi unta tersebut untuk

mereka berdua, dimana masing-masing pihak mendapatkan

setengahnya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib:

Ali bin Muhammad bin Ali bin Abi Al Madha Qadhi Al Mashishah

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Katsir

mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari

Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas bin Malik, dari Abu Burdah bin

Abi Musa Al Asy'ari, dari ayahnya.

Bahwa dua orang pria saling mengklaim memiliki hak atas

seekor hewan hrnggangan yang keduanya temukan berada dalam

penguasaan seorang pria. Lalu, masing-masing pihak dari

keduanya mengemukakan dua orang saksi yang menyatakan

bahwa hewan tunggangan tersebut merupakan milik orang yang

dipersaksikan. Maka, Nabi $ pun memutuskan bahwa hewan
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funggangan tersebut dibagi dua di antara mereka berdua, dimana
masing-masing pihak mendapatkan separuhnya.

Ini merupakan nash yang menunjukan tentang kemampuan
unhrk mengemukakan bukti-bukti,/saksi-saksi dari masing-masing
pihak dari keduanya, dan sesuafu yang diperebutkan tersebut tidak
berada di tarfgan salah satu dari keduanya, atau berada di tangan
keduanya.

Sebab, apabila sesuafu tersebut berada di tangan keduanya
secara bersama-sama, maka tidak diragukan lagi bahwa sesuafu
tersebut merupakan milik mereka berdua. Namun jika sesuatu
tersebut tidak berada di tangan mereka berdua, kemudian masing-
masing pihak dari keduanya mengemukakan bukti-bukti atau saksi-
saksi yang menunjukan bahwa sesuafu tersebut merupakan milik
mereka berdua, berarti masing-masing pihak telah memberikan
kesaksian yang menegaskan bahwa sesuafu tersebut merupakan
milik mereka berdua, dan bukti-bukti atau saksi-saksi yang
dikemukakan salah satu pihak tidak lebih utama untuk diterima
daripada saksi-saksi,/bukU-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya.
oleh karena itulah dalam kasus ini, sesuafu tersebut wajib dibagi
dua di antara mereka berdua.

Adapun jika sesuafu tersebut tidak berada di tangan mereka
berdua, kemudian salah satu pihak tidak dapat mengemukakan
bukti, atau kedua belah pihak tidak dapat mengemukakan bukti
yang menunjukan kebenaran klaimnya, maka keduanya hanya
sekedar mengklaim saja, tanpa ada dasar/bukti yang jelas. Dan
tidak ada pihak lain yang mengklaim sesuatu tersebut selain dari
mereka berdua.

seperti itu pula prosedur yang harus ditempuh ketika bukti
bukti tersebut tidak menunjukan bahwa sesuafu tersebut
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merupakan milik mereka berdua, akan tetapi merupakan milik

salah satu dari mereka berdua, atau merupakan milik orang lain

selain dari mereka berdua, hanya saja sesuatu tersebut tidak

berada di tangan salah satu dari keduanya, atau tidak berada di

tangan keduaduanya, atau sesuafu tersebut berada di tangan

keduanya secara bersama-sama, maka dalam kasus ini harus

dilakukan pengundian yang disertai dengan sumpah.

Tidak boleh membagi sesuatu itu untuk mereka berdua,

karena hal ini akan mengakibatkan terjadinya kezhaliman secara

pasti, dan ini merupakan perbuatan yang sama sekali fidak

dihalalkan. Allah @ berfirman,
b.

U'rt i't ili JL ljSdS

"Tolong-menolonglah l<amu dalam (mengeriakan) kebajikan

dan takwa." (Qs.Al Maa'idah [5]' 2)

Kezhaliman yang diyakini pasti terjadi tersebut merupakan

perbuatan dosa dan pelanggaran yang tidak diragukan laE.

Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Namun demikian, para ulama masih berbeda pendapat di

dalam masalah ini,

Abu Hanifah mengatakan bahwa jika masing-masing pihak

dari mereka berdua mengemukakan bukti-bukti/saksi-saksi yang

menguatkan klaim masing-masing, maka tidak ada perbedaan

apakah sesuafu tersebut berada di tangan keduanya secara

bersama-sama atau berada di tangan salah safu dari keduanya,

maka sesuatu tersebut harus dibagi dua di antara mereka berdua,

disertai dengan sumpah dari mereka berdua, sehingga masing-

masing pihak mendapatkan setengahnya.
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Demikian pula jika keduanya mengemukakan bukti-bukti
atau saksi-saksi yang menunjukan bahwa sesuafu tersebut
merupakan milik mereka berdua, dan sesuafu tersebut berada di
tangan mereka berdua secara bersama-sama, atau sesuatu tersebut
tidak berada di tangan mereka berdua, dan tidak ada pihak yang
lain yang mengajukan klaim selain mereka berdua, maka pihak
manapun yang mangkir dari prosedur pemberian bukti,/saksi dan
sumpah, maka sesuafu tersebut diputuskan untuk pihak yang mau
bersumpah.

Jika kesaksian atau bukti dari masing-masing pihak
menetapkan waktu, maka sesuafu tersebut dipufuskan untuk pihak
yang kesaksian/buktinya menerangkan waktu kepemilikan lebih
awal.

Namun jika salah satu dari dua kesaksian tersebut
menerangkan wakfu kepemilikan, sementara kesaksian lainnya
tidak menerangkan demikian, maka sesuafu tersebut dipufuskan
unfuk mereka berdua dengan dibagi dua.

Akan tetapi Abu Yusuf berpendapat bahwa sesuatu tersebut
diputuskan unhrk pihak yang kesaksiannya menerangkan wakfu
kepemilikan. Sementara Muhammad bin Al Hasan mengatakan
bahwa sesuatu tersebut diputuskan menjadi hak milik pihak yang
kesaksiannya tidak menetapkan waktu kepemilikan.

Semua pendapat yang telah kami sebutkan di atas ifu
bertentangan dengan putusan Rasulullah yang juga telah kami
kemukakan di atas, sehingga semua pendapat tersebut merupakan
pendapat yang batil, karena semua ihr hanyalah pendapat yang
tidak disertai dengan dalil.
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Sementara Imam Malik mengatakan bahwa pufusan diambil
berdasarkan kesaksian yang paling adil di antara kesaksian yang

diberikan kedua belah pihak.

Ali mengatakan, pendapat Imam Malik ini merupakan
pendapat yang keliru, karena tidak didukung oleh ayat AI Qur'an
maupun Sunnah, juga tidak diperkuat oleh riwayat yang shahih

atau pun atsar dari seorang sahabat, serta tidak didukung oleh
qiyas.

Kami memang menghamskan adanya keadilan para saksi,

namun tidak ada cara unfuk menenhrkan saksi manakah yang

lebih adil. Di lain pihak, mereka (para penganut madzhab Maliki)
mengakui bahwa jika Abu Bakar Ash-Shiddiq menyaksikan
dijatuhkannya thalaq, maka ia tidak akan memutuskan berdasarkan
kesaksian pribadinya. Jika ada dua orang adil memberikan
kesaksian atas dijatuhkannya talak tersebut, barulah Abu Bakar
memutuskan berdasarkan kesaksian kedua orang ifu.

lalu bagaimana cara menenfukan yang paling adil di antara
dua kesaksian yang diberikan dalam masalah ini? Pendapat imam
Malik ini berseberangan dengan semua pendapat sahabat, yang

dari merekalah diriwayatkan adanya keterangan dalam masalah ini.
Pendapat ini sejatinya hanya diriwayatkan dan Az-Z;drrn. pa-Z,rhri

berkata, "Jika masing-masing pihak setara dalam hal keadilannya,
maka dilakukan undian di antara mereka-" Namun para pengikut
ma&hab Maliki itu fidak berpendapat seperti yang dikemukakan
oleh Az-Zuhri ini.

Diriwayatkan dari Atha' dan Al Hasan -diriwayatkan juga

dari Ali bin Abi Thalib- pendapat yang menunjukan bahwa
kesaksian yang disampaikan oleh banyak saksi lebih dominan
daripada yang disampaikan sedikit saksi. Pendapat ini pun
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dikemukakan oleh AI Auza'i ketika jumlah saksi yang dikemukakan
oleh kedua belah pihak setara.

sementara pendapat Asy-syafi'i dalam masalah ini kadang
menyebutkan bahwa ia bersikap tawaquf atau abstain dalam
permasalahan ini, kadang pula menyatakan bahwa sesuafu yang
diperebutkan tersebut dibagi dua diantara kedua belah pihak yang
berselisih, dan kadang pula mengatakan bahwa di dalam
permasalahan ini dilakukan pengundian di antara kedua belah
pihak yang bersengketa.

sementara Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwaih
dan Abu ubaid mengatakan bahwa, apabila ada dua pihak yang
saling mengklaim sesuafu, narnun sesuafu ini tidak berada dalam
penguasaan keduanya, lalu masing-masing pihak mengemukakan
saksi-saksi yang adil, maka dilakukan pengundian di antara kedua
belah pihak, dan sesuafu tersebut diputuskan menjadi hak milik
pihak yang mendapatkan undian. Dalam hal ini, tidak ada manfaat
bagi pihak yang dapat memberikan kesaksian lebih banyak dan
lebih adildi antara kedua belah pihak yang bersengkata.

Jika ada seseorang yang menyebutkan bahwa kami
menerima riwayat melalui jalur Abdurazaq, dari Ibrahim bin
Muhammad bin Abi Yahya, dari Abdurrahman bin Al Harits, dari
Said bin Al Musayryab, bahwa Rasuruflah S bersabda, "Apabila
saksi-saksi (dari kedua belah pihak setara), maka dilakukan
pengundian di antara kedua belah pihak yang bersengketa.,,

Maka kami katakan, dalil tersebut atau sabda Rasulullah ini
merupakan hujjah yang justru melemahkan pendapat mereka.
Karena di dalam hadits tersebut disebutkan perintah untuk
melakukan pengundian, sementara mereka tidak mengemukakan
pendapat tentang dilakukannya pengundian ini.

f - ArMuhalra



1814- Masalah: Sebuah kesaksian yang melemahkan

kesaksian lainnya dapat diterima dalam hal apa pun. Dan

kesaksian safu orang yang melemahkan kesaksian safu orang

lainnya juga dapat diterima.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai

hal ini:

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan mengatakan,

kesaksian (in absensia) yang melemahkan kesaksian orang yang

hadir di perkotaan dapat diterima, meskipun saksi yang tidak hadir

itu sehat walafiat.

Sementara imam Malik mengatakan, kesaksian (in absensia)

yang melemahkan kesaksian orang yang hadir tidak dapat

diterima, kecuali jika saksi yang tidak hadir itu sakit.

Namun demikian, imam Malik tidak menetapkan jarak

maksimal, dimana jika tempat saksi yang tak hadir itu lebih jauh

daripada jarak tersebut, maka kesaksiannya tetap dapat diterima.

Abu Hanifah, AI Hasan bin Hayry, dan Sufuan Ats-Tsauri

mengatakan, kesaksian (in absensia) yang melernahkan

kesaksian(hadir) tidak dapat diterima, kecuali jika jaraknya sama

dengan jarak diperbolehkan mengqashar shalat.

Namun Ali mengatakan, kami tidak menemukan dalil yang

menguatkan pendapat mereka (tidak boleh menerima kesaksian in
absensia yang melemahkan kesaksian hadir), baik itu dari AI

Qur'an maupun sunnah, atsar dari para sahabat, qiyas maupun

logika. Apalagi terkait dengan batas-batas yang rusak itu. Allah
hanya memerintahkan menerima kesaksian orang-orang yang adil,

dan sebuah kesaksian yang melemahkan kesaksian lainnya

merupakan kesaksian orang yang adil, sehingga wajib unfuk
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diterima. Demikian pula jika jaraknya jauh sekali, tidak ada

perbedaan sedikit pun dalam hal ini.

Mereka juga berbeda pendapat tentang jumlah kesaksian

yang dapat melemahkan kesaksian lainnya?

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan lbnu

Dhamirah, yaitu Mutharih, bahwa tidak perkenankan menerima

kesaksian yang melemahkan kesaksian satu orang, kecuali

kesaksian dari dua oftmg.

Diriwayatkan dari Rabi'ah juga diriwayatkan pendapat yang

senada dengan itu.

Dan pendapat itu pun mempakan pendapat Abu Hanifah

dan Malik. Hanya saja, keduanya juga membolehkan kesaksian

dua orang melemahkan kesaksian satu orang adil lainnya.

Asy-Syafi'i mengatakan, hams ada kesaksian lain dalam

melemahkan kesaksian lainnya. Maka, tdak dapat diterima

kesaksian yang melemahkan kesaksian dua orang, kecuali

kesaksian dari empat orang. Dan tidak diterima pula kesaksian

yang melemahkan kesaksian empat orang dalam kasus perzinaan,

kecuali kesaksian dari enam belas orang yang adil.

Sekelompok ulama mengatakan pendapat seperti

pendapaat kami. Diriwayatkan kepada kami melalui jalur

periwayatan Abdurraman bin Mahdi: AMullah bin Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Hakim bin Ruzaiq, dia berkatat

Aku membacakan surat Umar bin Abdil Aziz di hadapan ayahku,

yang berisi: Perkenankanlah kesaksian seseorang melemahkan

kesaksian lainnya, dan itu terkait dengan kasus pemecahan gigi.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan dari Abdurrazzaq,

dari Sufyan dan Ma'mar. Sufyan berkata: Diriwayatkan dari Al
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Mughirah bin Miqsam dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia

membolehkan menerima kesaksian seorang pria yang

melemahkan kesaksian pria lainnya. Ma'mar berkata: Diriwayatkan

dari ASiyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih,

bahwa ia membolehkan menerima kesaksian seorang pria yang

melemahkan kesaksian pria lainnya. Dan ia (SWraih) berkata

kepadanya, "Telah bersaksi memberikan kesaksian kepadaku

orang-orang yang adil."

Hal itu juga diriwaftkan kepada kami dari Az-Zuhri dan

para hakim,/qadhi sebelumnya, juga dari Yazid bin Abi Habib .

Pendapat ini merupakan pendapat Hasan Al Bashri, hnu Abi

[-aila, Sufuan Ats-Tsauri, laits bin Sa'd, Utsman Al Bitfi, Ahmad

bin Hanbal dan Ishaq bin Rahunih.

Rasulullah $ bersaMa, '(Engkau akan menerima putusan

sesuai keterangan) saksi,zbuktimu, atau sumpah pihak tergugat,

tidak ada yang lain bagimu selain itu."

Tidak ada perbedaan antara kesaksian satu orang dan dua

orang dalam hal ini ter{<ait dengan menerangkan kebenaran.

Kesaksian keduanya dapat diterima sebagaimana halnya kesaksian

safu orang dapat diterima. Selama ulama mengatakan bahwa ifu

merupakan kesaksian, maka itu tetap merupakan kesaksian,

kecuali jika ada nash yang melarang hal itu. Sesungguhnya

kesaksian tersebut menrpakan pemberitahuan, dan pemberitahuan

itu bisa diambil dari sahr orang yang tsiqah.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan yang di

dalamnya terdapat Al Harits bin Nabhan, seorang perawi yang

celaka, dari Al Hasan bin Umarah, seorang perawi yang rusak,

dari Said bin Al Musayyab, bahwa Umar bin Al Khaththab tidak

mendengar yang demikian ifu, kecuali berita kematiannya, yakni

Al Muhalla - k!-l



An-Nu'man. Umar berkata, "Tidak diperkenankan menerima

kesaksian yang melemahkan kesaksian lainnya dalam persoalan

hukuman had, darah, talak, pemikahan, dan pemberian

kemerdekaan, kecuali dalam persoalan harta." Riwayat tersebut
juga disampaikan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i.

Namun diriwayatkan secara shahih dari Asy-Sya'bi,

Qatadah dan An-Nakha'i, "Tidak diperkenankan menerima

kesaksian yang melemahkan kesaksian lainnya dalam persoalan

hukuman had." Pendapat ini merupakan pendapat Al Auza'i.
Riwayat tersebut juga disampaikan kepada kami dari Syuraih,

Masruq, Al Hasan dan Ibnu Sirin.

Akan tetapi, Abu Hanifah berkata, "Diperbolehkan

menerimanya dalam semua hal, kecuali dalam persoalan hukuman
had dan qishash."

Sedangkan imam Malik, Al-l-aits dan Asy-Syafi'i
mengatakan, diperbolehkan menerimanya dalam hal apa pun, baik
hukuman had maupun lainnya.

Mengkhususkan hukuman had dan lainnya mempakan
perkara yang tidak diperbolehkan, kecuali dengan adanya nash.

Sementara tidak ada nash dalam permasalahan tersebut. Inilah
salah satu bentuk penentangan mereka terhadap riwayat yang

berasal dari Umar, padahal tidak diketahui ada seorang pun
sahabat yang berbeda dengannya. Ini juga termasuk salah satu

penentangan Malik terhadap riwayat mayoritas ulama. Kepada
Allahlah kita memohon taufik.
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1815. Masalah: Diwajibkan kepada setiap orang yang

mampu melakukan hubungan badan, jika dia dapat menemukan

dari mana dana unfuk menikah atau mengambil gundik, unfuk

melakukan salah safu dari dua hal tersebut (menikah atau

mengambil gundik). Ihr mesti dilakukan. Namun jika dia tidak

mampu melakukan hal ifu, maka hendaknya dia memperbanyak

puasa.

Dalil pendapat kami ihr adalah:

-Hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Al Bukhari: Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan

kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Al A'masy

menceritakan kepada kami, Ibrahim An-Nakh'i menceritakan

kepada kami dari Alqamah, bahwa dia mendengar Abdullah bin
Mas'ud berkata, "Nabi S pemah bersabda kepada kami,
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'wahai sekalian parEt pemuda, siapa saja dari kalian yang

mampu menanggung biaya, maka hendaHah dia mentkah- Namun
siapa saja yang frdak mampu, maka hendaHah dia berpuasa.
Karena puasa ini dapat mengendalikan nafsu syahwat'.,,

Hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur
periwayatan Muslim: Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada
kami, Hujain menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ar
Mutsanna menceritakan kepada kami, laits bin sa,d menceritakan
kepada kami dari uqail bin l(halid, dari hnu syihab: said bin Al
Musalryab mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Sa,d bin
Abi waqqash berkata, "utsman bin Mazh'un hendak hidup
membujang, namun Rasulullah s merarangnya melakukan itu."

Pendapat tersebut merupakan pendapat segorongan salaf.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ahmad
bin syru'aib: Muhammad bin Abdillah AI Balkhi menceritakan
kepada kami, Abu Said maula Bani Hasyim menceritakan kepada
kami, Hushain bin Nafi'AI Mazini menceritakan kepada kami, dia
berkata: Hasan Al Bashri menceritakan kepadaku dari said bin
Hisyam bin Amir, bahwa dia bertanya kepada Aisyah ummul
Mukminin tentang hidup membujang. Aisyah kemudian berkata,
"Jangan kau lakukan ifu. Apakah kau tak pemah mendengar
firman Allah S,

? tbLl :.; .rt72)t\_ t)
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'Dan sesungguhnya IGmi telah mengutus beberapa Rasul

sebelum kamu, dan Kami berikan kepada mereka istei-isteri dan

keturunan...'. (Qs. Ar-Ra'd [13]r 38)

Maka dari itu, janganlah engkau hidup membujang."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Sufun
Ats-tsauri dan Ibrahim bin Maisarah, keduanya meriwayatkan dari

AMullah bin Thawus, dari ayahnya, bahwa ia berkata kepada

seorang pria, "Hendaknya engkau menikah atau aku katakan

padamu apa yang dikatakan urnar kepada Abu Az-Zawa'id, yaitu:

'Tak ada yang menghalangimu untuk menikah melainkan karena

ketidakmampuan atau suka bertuat zina'?"

Sekelompok orang yang memiliki pendapat berbeda

dengan kami dalam masalah ini berargumentasi dengan firman
Allah &,

$t)Lt ti;;s

"Menjadi ikutan, menahan din (dari hawa nafsu). "1qs. Aali

Imraan [32]: 39)

Namun firman Allah ini fidak mengandung hujjah apa pun.

Sebab, kami tidak memerintahkan orang yang menahan diri dari

hawa nafsunya unfuk berumahtangga, atau mengambil istri. Akan

tetapi, kami perintahkan hal tersebut kepada mereka yang mampu

melakukan hubungan seksual.

Mereka juga mengaburkan ka,vajiban menikah ini dengan

dua hadits:

Pertama, hadits yang diriwayatkan dari Nabi $, "Sebaik-

baik kalian pada qurun dua ratus tahun ke depan adalah yang
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serba minim keadaannya, yang tidak memiliki keluarga (istri) dan
tidak pula anak."

Kedua, atsar diriwayatkan melalui jalur periwayatan
Hudzaifah, bahwa ia berkata, "serafus lima tahun kemudian,
sungguh, lebih baik salah seorang dari kalian memelihara anak
anjing daripada membesarkan anak-"

Namun, kedua hadits ini merupakan hadits maudhu, (palsu).

Karena hadits ini diriwayatkan dari Abu 'lsham Rawad bin Al Jarah
AI Asqalani ,seorang yang haditsnya diingkari dan tidak dapat
dijadikan hujjah.

Penjelasan mengenai aspek kepalsuan hadits tersebut yaifu,
seandainya orang-orang mengamalkan kandungan hadits tersebut,
yang berisi anjuran unfuk memufus regerenasi, niscaya agama
Islam dan kewajiban tidak akan ada lagi, sementara orang-orang
kafir akan mendominasi kaum muslimin, disamping akan
dibolehkan memelihara anjing. Dengan demikian, maka jelaslah

rusaknya kebohongan si Rawad ifu, tanpa diragukan lagi. Kepada
Allah-lah kita memohon taufik.

Ali mengatakan, namun hukum tersebut tidak diwajibkan
kepada kaum perempuan, berdasarkan firman AIIah &,

-UliL HLK3'o;:;t GIi;t4i U b'pi,

"Dan perempuan-perempuan fua yang telah terhenti (dari
haid dan mengandung), yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas
mereka dosa. "(Qs. An-Nuur 124:601

I ,. I
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Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari

Rasulullah S melalui jalw periwayatan Malik bin Abdillah bin

Abdillah bin Jabir bin Atik, dari Atiiq bin Al Harits bin Atik, bahwa

Jabir bin Atiq mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah 5$

bersabda, 'Mati syahid itu ada tujuh, selain terbunuh di jalan

Allah." Lalu beliau menyebutkan di antaranya, "Dan wanita yang

meninggal dunia karena jumu, maka dia adalah perempuan yang

meninggal secara syahid." Yang dimaksud dengan jumu adalah

wanita yang meninggal pada masa nifasnya dan gadis yang

meninggal dunia dalam kondisi belum tersentuh laki{aki.

1816 Masalah: Tidak halal bagi seorang pun untuk

menikah lebih dari empat orang perempuan, baik hamba sahaya

perempuan semua ataupun wanita merdeka semua, atau

sebagiannya wanita merdeka dan sebagian lainnya hamba sahaya.

perempuan.

Seorang yang berstahrs budak dan orang merdeka boleh

mengambil gundik semampu keduanya. Dan dalam masalah ini

tidak ada perbedaan antara pria merdeka dengan hamba sahaya

laki-laki, baik karena adanya unsur darurat maupun tidak ada

unsur darurat.

Namun demikian, menahan diri unfuk tidak menikahi

hamba sahaya perempuan merupakan hal yang lebih baik bagi

pria merdeka.

Dalil atas pendapat tersebut adalah firman Allah &,
b

{.3; cis i;:, ;qi G € ov (, 1;*G
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'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi:
Dua, tiga atau empaL "(es_An-Nisaa t4l, 3)

Hammam mengabarkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdil Malik bin
Aiman mengabarkan kepada kami, Bakr bin Hammad
mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami,
Yazid mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada
kami dari Az-zuhn, dari sarim bin Abdillah bin Umar, dari
ayahnya,

bahwa Ghailan bin Maslamah memeruk agama Isram, dan
saat itu dia memiliki sepuluh orang istri. Rasulullah $ kemudian
bersabda kepada Ghailan, " pilihrah empat orang di antara
mereka-"

Jika ada yang mengatakan bahwa Ma,mar telah melakukan
kekeliruan yang sangat rusak dalam hadits ini, karena ia
meriwayatkan dengan sanad yang seperti ifu, maka kami katakan
bahwa Ma'mar merupakan orang yang tsiqah dan terpercaya. Jadi,
siapa saja yang mengklaim bahwa dia telah melakukan kekeliruan
dalam periwayatan hadits ini, maka dia harus mengemukakan
bukti-bukti dan dalil atas har itu. Namun dia tidak akan pemah
dapat melakukan ifu.

Lagi pula, tidak ada selang pendapat bahwa tidak halal bagi
seseorang unhrk menikah lebih dari empat orang perempuan.

Namun demikian, sekelompok orang dari karangan rafidhah
yang keislamannya tidak bisa disahkan memiliki pendapat yang
berbeda dengan hal itu.

Alhasil yang tersisa untuk dibahas di dalam permasalahan
ini ialah pemikahan orang merdeka dengan hamba sahaya
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perempuan, dan berapakah wanita yang boleh dinikahi seorang

hamba sahaya laki-laki, serta apakah hamba sahaya diperbolehkan

untuk mengambilgundik?

Mengenai pemikahan pria merdeka dengan budak

perempuan, dalam hal ini terdapat silang pendapat di antara para

ulama'

Diriwayatkan dari Ali-namun riwayat ini tidak sah

bersumber dari Ali- bahwa tidak sepatutnya seorang pria merdeka

menikahi budak perempuan, sementara pria merdeka tersebut

memiliki kemampuan unfuk menikahi seorang perempuan

merdeka. Namun jika pria merdeka tersebut tetap melakukan hal

itu, maka mereka berdua (pria merdeka dan budak perempuan

yang dinikahinya) dipisah.

Diriwayatkan dari hnu Abbas, "Siapa saja yang memiliki

uang tiga ratus dirham, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji,

namun haram untuk menikahi seorang budak perempuan."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan hnu Abbas -namun
riwayat ini tidak shahih berasal dari keduanya, bahwa menikahi

budak perempuan ifu jarang sekali menimbulkan perasaan takut

berzina.

mrswena*an sc6a shahih darr Jahr tirr Abditlakr, bahsra

siapa saja yang merni\ki mas kawin untuk mqril<a$ri wanita

merdeka, maka ia tidak boleh menikahi hamba sahaya

perempuan. dan seorang hamba sahaya perempuan, dan seorang

budak perempuan tidak boleh dimadu dengan wanita merdeka'

Demikian pula sebaliknya, wanita merdeka boleh dimadu dengan

hamba sahaya peremPuan.
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Diriwayatkan dari umar bin Ar Khatthab, bahwa ya,la bin
Munabih mengirim surat terkait seorang pria yang memiriki dua
orang istri merdeka dan dua orang budak perempuan. Maka umar
pun menulis ini, "Pisahkan pria tersebut dari kedua budak
perempuan tersebut."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu umar, bahwa
keduanya memakruhkan memadu budak perempuan dengan
wanita merdeka dalam satu ikatan perkawinan yang mengikat
keduanya.

Diriwayat dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang budak
perempuan tidak boleh dimadu dengan wanita merdeka, kecuali
bila budak perempuan tersebut dimiliki (dfiadikan Sundik).

Diriwayatkan secara shahih dari hnu Abbas, dia berkata,
"Memadu wanita merdeka dengan hamba sahaya perempuan yang
dimiliki itu merupakan talak bagi budak perempuan tersebut.,,
Pendapat itu pun dikemukakan oleh Asy-Sya,bi.

Diriwayatkan kepada kami dari Mujahid bahwa ia
mengatakan, salah safu kerapangan atau keleruasaan yang Ailah
berikan kepada umat ini adarah diperkenankan menikahi hamba
sahaya perempuan dan wanita Nashrani, meskipun pria yang
menikahi wanita Nashrani dan hamba sahaya perempuan tersebut
seorang yang berkecukupan dan kaya raya.

Diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazaq, ia berkata,
"Aku bertanya kepada sufyan Ats-Tsauri tentang menikahi hamba
sahaya perempuan. Lalu Sufyan berkata, "Ari tidak menilai ifu
sebagai masalah." Pendapat ini merupakan pendapat Utsman Al
Bitti.
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Namun Abu Hanifah berkata, "Seorang pria muslim yang

memiliki kemampuan untuk menikah, demikian pula seorang

hamba sahaya laki-laki, keduanya diperkenankan unfuk menikahi

budak perempuan, kecuali jika ia beristrikan wanita merdeka."

Lebih jauh, Abu Hanifah berkata, "Jika ia memperistri

wanita merdeka, baik wanita tersebut seorang muslimah ataupun

ahlul ktab, maka dia tidak diperkenankan untuk menikahi budak

perempuan, baik dengan izin dari wanita merdeka tersebut

maupun tanpa izin darinya. Jika pria tersebut tetap melakukan hal

itu, maka pemikahan dengan hamba sahaya perempuan tersebut

harus dibubarkan.

Seperti itu pula hukum yang berlaku (pembubaran

pemikahan) jika ia tetap memperistri seorang budak perempuan

setelah sebelumnya menceraikan istrinya yang merdeka dengan

talak tiga atau kurang dari talak tiga itu, selama istrinya yang

wanita merdeka tersebut masih dalam masa iddahnya."

Namun Abu Hanifah memperbolehkan memadu wanita

merdeka dengan hamba sahaya perempuan, sepanjang hal

tersebut tidak lebih dari empat orang istri.

Sementara Imam Malik mengatakan bahwa pria merdeka

tidak boleh menikahi hamba sahaya perempuan, kecuali dengan

dua syarat: Pertama, tidak memiliki mahar untuk menikahi wanita

merdeka; kedua, takut terjerumus pada perzinaan- Jika dia

menikahi hamba sahaya perempuan tersebut kemudian

memadunya dengan wanita merdeka, maka pemikahan dengan

budak perempuan tersebut hams dibubarkan.

Namun, Imam Malik kemudian menarik pendapatnya

tersebut, dan membolehkan laki-laki unfuk menikahi hamba
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sahaya perempuan yang beriman, baik pria tersebut seorang yang
miskin maupun orang kaya, baik dia merdeka maupun hamba
sahaya.

Imam Malik juga mengatakan, jika pria tersebut telah
menikahi seorang wanita merdeka, kemudian memadunya dengan
seorang budak perempuan, maka wanita merdeka tersebut
diberikan hak pilih: jika wanita merdeka itu menghendaki, dia
boleh tetap menjadi istrinya. Namun jika dia menghendaki lain,
maka dia berhak unfuk meninggalkan laki-laki tersebut.

Jika si ist'i merdeka yang sudah diperintahkan untuk
memilih tersebut rela unfuk tetap bertahan dengan suaminya,
maka suaminya berhak unfuk menikah ragi dengan budak
perempuan, sampai berjumlah empat orang dari keseluruhan
istrinya. Dan wanita merdeka yang menjadi istrinya tersebut, tidak
lagi diberikan hak pilih setelah itu.

Imam Malik bahkan mengatakan bahwa seorang budak laki-
laki boleh memadu budak perempuan dengan wanita merdeka.

Sedangkan Asy-Syafi,i mengatakan bahwa seorang pria
merdeka yang mampu memberikan mahar terhadap wanita
merdeka, baik wanita merdeka itu beriman ataupun berasal dari
kalangan ahlul kitab, dia tidak diperkenankan untuk menikahi
seorang budak perempuan.

Namun jika dia tidak memiliki biaya untuk menikahi
seorang wanita merdeka, dan dia takut terjerumus pada perzinaan,
maka dia diperkenankan unfuk menikahi seorang budak
perempuan yang beriman, namun tidak lebih dari safu orang.

Asy-syafi'i juga mengatakan bahwa jika dia tidak memiliki
mahar yang cukup unfuk menikahi wanita merdeka yang memeluk
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agama Islam, namun mempunyai mahar yang cukup untuk

menikahi wanita merdeka dari kalangan ahul kitab, maka dia

diperkenankan unfuk menikahi budak perempuan yang beragama

Islam.

Adapun pendapat Abu Hanifah, secara umum pendapat

Abu Hanifah itu tidak memiliki dalil, meskipun sebagiannya senada

dengan pemyataan sejumlah salaf, akan tetapi secara keselunrhan

menyalahi perkataan mayoritas mereka-

Dalam hal ini, tidak ada perkataan seorang pun yang lebih

berhak untuk diterima daripada perkataan orang lain, kecuali

berdasarkan keterangan Al Qur'an atau pun Sunnah.

Mengenai pendapat Imam Malik yang pertama dan

pendapat Imam Asy-Syaf i yang terakhir, ada kemungkinan kedua

pendapat tersebut berdasarkan kepada Al Qur'an-

Sedangkan pendapat yang masyhur diriwayatkan dari

keduanya, sebenamya pendapat tersebut berseberangan dengan Al

Qur'an.

Karena pendapat Imam Malik yang melarang laki-laki

merdeka menikahi budak perempuan, jika dia sudah menikahi

wanita merdeka, dan membolehkan laki-laki merdeka tersebut

untuk menikahi budak perempuan jika belum menikahi perempuan

merdeka, meskipun dia sanggup untuk menikahi perempuan

merdeka yang memeluk agama Islam, sebenamya pendapat imam

Malik tersebut tidak sesuai dengan kandungan ayat di atas. Dan

pendapat itu pun tidak diperkuat dengan Sunnah.

Tampaknya Imam Malik dan Abu Hanifah hanya

berganfung kepada riwayat yang disampaikan kepada kami melalui

jalur periwayatan Said bin Manshur: Ismail mengabarkan kepada
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kami dari seseorang yang mendengar Al Hasan berkata,
"Rasulullah S melarang memadu budak perempuan dengan
wanita merdeka."

Akan tetapi, riwayat ini terpufus sanadnya di dua tempat,
dan ini merupakan sebuah petaka.

Lagi pula, di dalam hadits ini tidak disebutkan adanya hak
pilih bagi wanita merdeka, sebagaimana yang dikemukakan oleh
Imam Malik.

Adapun pendapat Imam Malik yang memberikan hak pilih
kepada perempuan merdeka, apakah akan bertahan dengan
suaminya yang menikah dengan budak perempuan atau akan
bercerai, sebenamya pendapat tersebut merupakan pendapat yang
rusak dan tidak ada dalil yang menyatakan keabsahannya. Bahkan
kami pun tidak mengetahui ada seorang pun yang mengemukakan
pendapat tersebut sebelum Imam Malik.

Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i yang merarang pria
yang memiliki biaya unfuk menikahi wanita merdeka dari kalangan
ahlul kitab untuk menikah dengan budak perempuan, itu
mempakan pendapat yang tidak sesuai dengan ayat di atas.

Dengan demikian, maka seluruh pendapat yang
dikemukakan di atas telah gugur, karena semua pendapat itu tidak
sesuai dengan ayat Al Qur'an dan tidak sesuai dengan Sunnah.

Alhasil, yang dijadikan rujukan dalam masalah ini -ketikapara ulama salaf berbeda pendapat- adalah Al eur'an. Dan
Allah {S berfirman,
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"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang

tidak cukup perbelanjaannya unfuk mengawini wanita merdeka lagi

beiman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dan budak-

budak 5nng kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian

kamu adalah dari sebagian yang lain, karena ifu kawinilah mereka

dengan seizin fuan mereka, dan beilah maskawin mereka menuntt

Wng pafut, sdang merekapun wanita-wanita yang memelihara

diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita tlang mengambil laki-

laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga dii
dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan Snng keji
(zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-

wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) ifu
adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan

menjaga din @ari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran

iru lebih baik bagimu."(Qs. An-Nisaa' I4l:25).
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Apabila kita cermati kandungan ayat di atas, maka kita
akan menemukan bahwa ayat tersebut mengandung hukum
tentang seseorang yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi
wanita merdeka yang beragama Islam, namun di sisi lain dia juga
takut terjerumus pada perzinaan. Maka Allah memperbolehkannya
untuk menikahi budak perempuan yang memeluk agama Islam.
Namun demikian, bersabar merupakan sikap yang terbaik bagi
kita.

oleh karena itulah kita harus mengemukakan pendapat
yang sesuai dengan ayat tersebut secara keseluruhan.

Selanjutnya kita akan mencermati hukum pria yang
mempunyai biaya unfuk menikah, namun dia tidak takut
terjerumus pada perzinaan. sedangkan mengenai pemikahan
seorang muslim dengan budak perempuan dari kalangan ahlul
kitab, kami tidak menemukan dalil tentang hal ini sama sekali, baik
yang melarang maupun yang memakruhkannya. Jadi, hukum
permasalahan ini tidak dijelaskan.

Oleh karena itu:

(1) Kita tidak boleh menghukumi pria tersebut dengan
hukum yang diperuntukan bagi pria yang tidak mempunyai biaya
unfuk menikah, tapi di lain sisi dia merasa takut terjerumus pada
perzinaan. Kita juga tidak boleh menghukumi budak perempuan
dari kalangan ahlul kitab ifu dengan hukum yang diperunfukan
bagi budak perempuan dari kalangan kaum mukminin. Karena ifu
akan mengakibatkan terjadinya qiyas, padahal masih ada ayat Al
Qur'an- Dan qiyas seperti ini akan menjadi batilatau tidak valid.

(2) Kita juga tidak boleh menetapkan hukum yang berbeda
dari hukum yang diperunfukan bagi pria yang tak punya biaya

[_

I rlo I - At Muharra



untuk menikah tapi takut terjerumus pada perzinaan. Dan kita juga

tidak boleh menghukumi budak perempuan dari kalangan ahiul

kitab tersebut dengan hukum budak perempuan yang beriman.

Karena semua itu tidak termakhrb di dalam ayat di atas.

Kedua hal tersebut melampaui kandungan ayat dan

memasukan sesuafu ke dalam yang tidak tercakup oleh ayat

tersebut.

Oleh karena itulah kita harus mencari hukum orang yang

mempunyai biaya untuk menikah, tapi tidak takut terjerumus pada

perzinaan. Dan terkait dengan hal ini, Allah $ berfirman,

""J? +Ailiri'u-iit it4**;r;si &|bi ?"Ai

;y L;Laf6 .*35i ry &2afir"'J ln'€J$ fs
k;i # #r, tt) "# o, Jisii 1 ;; Air

"Pada hari ini, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan

(sembelihan) onng-orang yang diberi N Kitab itu halal bagimu,

dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan

mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan

di antara orang-orang yang diben Al Kitab sebelum kamu, bila

kamu telah membalnr mas kawin mereka."(Qs.Al Maa'idah [5]:

5)

Kita juga mendapati Allah S berfirman,
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"Dan kawinkanlah orang-orang yang sdiian di antara
kamu, dan orang-orang yang lalnk fterkawin) dari hamba-hamba
saha3nmu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan
mereka dengan kumia-Nya. "(Qs. An-Nuur l24l: 32)

Dalam ayat ini, terdapat penjelasan yang sangat nyata
tentang diperbolehkannya menikahi wanita-wanita ahlul kitab
secara keseluruhan, tanpa pembeda-bedaan antara wanita ahlul
kitab yang merdeka dan hamba sahaya.

sementara di dalam ayat lainnya dijelaskan hukum tentang
dibolehkannya pemikahan hamba sahaya laki-laki dari kalangan
kaum mukminin secara urnum, dan Allah tidak membuat
pengkhustrsan bagi wanita merdeka dari hamba sahaya peremuan.
Juga terdapat hukum tentang dibolehkannya menikahkan budak
perempuan yang memeluk agama Islam, dimana dalam hal ini
Allah tidak membuat pengkhususan bagi pria merdeka saja tanpa
hamba sahaya.

Dengan demikian, dua ayat di atas berisi penjelman
tentang pemikahan muslim yang kaya dan yang miskin, juga
pemikahan hamba sahaya dan orang merdeka secara umum dan
meliputi seluruh kondisi, dengan seorang wanita merdeka yang
memeluk agama Islam maupun wanita mereka dari kalangan ahlul
kitab, atau dengan seorang budak perempuan dari kalangan kaum
muslimin maupun dari kalangan ahlul kitab.
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Semua hukum-hukum tersebut tidak termaktub di dalam

Sunnah. Dan di dalam Al Qur'an sendiri tidak ada keterangan

yang mengharamkan semua ifu, maupun yang memakruhkan-nya.

Dengan demikian, pendapat kami di atas dapat dinyatakan

sah secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan di dalamnya.

Mengenai berapa banyak perempuan yang boleh dinikahi

oleh hamba sahaya laki-laki, diriwayatkan kepada kami dari

Abdunazaq, dari Sufuan bin Uyainah, dari Muhammad bin

Abdunahman, Maula Abu Thalhah, dari Sulaiman bin Yasar, dari

Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Umar bin AI Khaththab, ia

berkata, "seorang hamba sahaya laki-laki boleh menikahi dua

orang perempuan."

Diriwayatkan dari hnu Juraij, "Aku mendapat berita bahwa

Umar bin Al Khaththab bertanya kepada orang-orang tentang

berapakah yang dapat dinikahi oleh seorang hamba sahaya laki-

laki? lalu mereka pun sepakat bahwa hamba sahaya laki-laki udak

boleh menikahi lebih dari dua orang."

Diriwaya&an dari Abdurrazaq, dari Sufuan Ats-Tsauri dan

hnu Juraij, keduanya berkata: Ja'far bin Muhammad mengabarkan

kepada kami dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata,

"seorang hamba sahaya laki{aki boleh menikahi dua orang

perempuan."

Muhammad bin Said bin Nabat mengabarkan kepada kami,

Ahmad bin Ahmad bin Abdil Bashir mengabarkan kepada kami,

Qasim bin Asybal mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Abdussalam Al Khasyani mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin

Muhammad Al Muharibi mengabarkan kepada kami dari Laits bin
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Abi Sulaim, dari Atha', ia berkata, "Para sahabat Muhammad
sepakat bahwa hamba sahaya laki-laki tidak boleh memadu lebih
dari dua orang iski."

Pendapat ini merupakan pendapat Al Hasan, Atha', Abu
Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Laits dan lainnya.

Namun diriwayatkan dari Mujahid dan Az-Zuhri bahwa
hamba sahaya laki-laki boleh menikahi empat orang perempuan.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi -namun riwayat ini tidak sah

darinya, dan dari Atha', bahwa ia bersikap tawaquf (abstain) dalam
permasalahan ini. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam
Malik dan Abu Sulaiman.

Inilah salah satu perkara dimana para pengikut madzhab
Maliki menyalahi pendapat para sahabat, padahal tidak ada
seorang pun yang diketahui menyalahi para sahabat. Inilah
perkara yang mereka agung-agungkan jika sesuai dengan hawa
nafsu mereka.

Ali berkata, "Tidak ada hujjah pada perkataan seorang pun
selain dari Rasulullah $."

Allah S berfirman,
b

ebrts iy ,4i G SoLbGi#)G
"Maka kawinilah unnita-wanita (lain) yang kamu senangi:

Dua, tiga atau empaf."(Qs.An-Nisaa [4]: 3)

Dalam ayat ini Allah tidak mengkhususkan hamba sahaya

laki-laki dari laki-laki merdeka, sehingga keduanya memiliki
kedudukan yang sarna dalam permasalahan tersebut. Kepada
Allah-lah kami memohon taufik.

I

I

t
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Mengenai seorang hamba sahaya laki-laki yang mengambil

gundik, dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad

bin Salamah dan Ma'mar, keduanya meriwayatkan dari Ayryub As-

Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia melihat budaknya

yang laki-laki mengambil gundik, namun dirinya tidak melarang

mereka.

Diriwayatkan melalui jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri,

dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata kepada

budak laki-lakinya terkait budak perempuannya, "Milikilah budak

perempuan tersebut secara halal dengan kepemilikan sumpah."

Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat

yang diketahui memiliki perbedaan pendapat dengan kedua

sahabat ini.

Pendapat ini pun mempakan pendapat AsySya'bi, hrahim

An-Nakha'i, Hasan Al Bashri, dan Atha'. Hal itu diriwayatkan

secara sah darinya mereka secara sah. Pendapat ini juga

merupakan pendapat Malik dan Abu Sulaiman. Kami tidak

mengetahui adanya silang pendapat dari kalangan sahabat terkait

permasalahan ini, kecuali dalam sebuah riwayat yang tidak

masyhur dari hrahim, A Hakam bin Utaibah, serta sebuah riwayat

shahih dari Ibnu Sirin, bahwa mereka memakruhkan hamba

sahaya laki-laki mengambil gundik perempuan. Ini hukumnya

makruh, bukan sebuah larangan.

Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tidak memper-

bolehkan hamba sahaya laki-laki mengambil gundik perempuan.

Padahal, mereka ifu menganggap suahr masalah besar jika ada

seseorang yang menyalahi para sahabat dalam suafu permasalah-
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an, dimana tidak ada para sahabat yang lain yang diketahui
memiliki perbedaan pendapat dengan para sahabat tersebut dalam
permasalahan itu. Sementara dalam permasalahan ini, mereka
telah menyalahi pendapat hnu Abbas dan lbnu umar, padahar
tidak ada seorang pun sahabat yang diketahui menentang
pendapat keduanya-

Dengan demikian, dalam permasalahan ini, hal yang wajib
untuk dirujuk adalah Al Qur'an dan As-Sunnah. Dan kami
menemukan bahwa Allah & berfirman,

G "ti "g7,31i W *l @brL4; 'rfrr:h.i Ud,s

@ 5-*, ,;1'P"*Y"#|;KL
'Dan orang-orang yang menjaga kecuali

terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka
sesunggwhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela." (es. Al
Mu'minuun 123):5-61

Dalam ayat tersebut, Allah tidak mengkhususkan orang
merdeka dari hamba sahaya. Dan pada pembahasan yang telah
lalu di dalam kitab kami, kami sudah menjelaskan tentang sahnya
kepemilikan seorang budak terhadap hartanya, sehingga
pembahasan tentang hal itr.r pun tidak perlu diulangi lagi. Kepada
Allah{ah kami memohon taufik.
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LBLT - Masalah: Seorang Muslim diperkenankan

menikahi perempuan Ahlul Kitab, yaifu perempuan Yahudi,

perempuan Nashrani, dan perempuan Majusi. Namun seorang

muslim tidak dihalalkan menggauli budak perempuan yang tidak

memeluk agama Islam, karena kepemilikannya atas budak

perempuan yang tidak memeluk agama Islam tersebut. Seorang

muslim juga tidak boleh menikahi wanita kafir yang bukan

termasuk Ahlul Kitab sama sekali.

AIi mengatakan, (namun) diriwayatkan dari hnu Umar

adanya pengharaman menikah dengan wanita Ahlul Kitab secara

umum.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al

Bukhari: Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Al-Laits

bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Nafi', bahwa hnu Umar

ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan wanita Nashrani, lalu

ia menjawab, "sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-

wanita musyrik atas kaum mukminin. Dan aku tidak mengetahui

kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang

menyatakan bahwa Isa adalah Tuhannya, padahal Isa hanya salah

sahr dari sekian banyak hamba Allah."

Sementara Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i memboleh-

kan menikahi wanita Yahudi dan wanita Nashrani, serta

membolehkan menggauli budak wanita yang beragama Yahudi

atau Nashrani karena kepemilikannya atas budak perempuan

tersebut. Namun mereka mengharamkan rnenikahi wanita Majusi

secara umum, serta mengharamkan menggauli budak perempuan

majusi karena kepemilikannya atas budak perempuan majusi ini.
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Namun demikian, imam Malik mengharamkan menikahi
budak perempuan Yahudi dan budak perempuan Nashrani,
namun membolehkan menikahi perempuan majusi atas dasar

kepemilikannya terhadap wanita Majusi ini. Imam Malik juga

membolehkan memaksanya agar memeluk Islam.

Oleh karena ihrlah hams merujuk Al Qur'an dan Sunnah.
Dan kami dapati Allah & berfirman,

"'b:i g,f;,^:Ji llsi,t,
*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,

sebelum mereka beriman. "(Qs. Al Baqarah 121.227)

Seandainya yang ada hanya ayat ini, maka pendapat yang
benar adalah pendapat Ibnu Umar. Namun kita juga mendapati
Allah S berfirman,

""J" a;*i 1;rl'u_i| ias'.1i e Li ?,ai
. " -- -ii,
E, er4sJrrr;$:iT o &*t5""l\U "8*5";,
p'cgn! e:*i'e &t, tt) "# 0, JKi thl U.il

+ 6 *it"rr< e, ot"ri e# "tS'*i,l

@C"*"rf bihfi Ak,itJ;
'Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan

(sembelihan) orang-orang yang diben Al Kitab itu halal bagimu,

dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalatkan
mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-
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wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan

di antara orang-orang yang diben Al Kitab sebelum kamu, bila

kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud

menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)

menjadikannya gandik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah

beriman (tidak menerima hukum-hukum klam), maka hapuslah

amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang mentgi."
(Qs. Al Maa'idah [5]: 5)

Oleh karena itulah kita harus mentaati kedua ayat tersebut,

dan tidak meninggalkan salah satunya demi lainnya. Jika

berdasarkan kepada hal ifu, maka kami dapati orang-orang yang

mengikuti pendapat Ibnu Umar telah menyalahi ayat ini. Dan ini

tidak diperbolehkan. Namun tidak ada jalan untuk mentaati kedua

ayat tersebut kecuali dengan mengecualikan 'yang sedikit' dari

'yang lebih banyak'. Oleh karena itulah harus ada pengecualian

tentang diperbolehkannya menikahi wanita Ahlul Kitab yang baik-

baik dan menjaga kehormatannya, dari keumuman pengharaman

menikahi wanita-wanita musyrik. Adapun wanita-wanita lainnya,

semuanya diharamkan berdasarkan ayat lain. Hanya ketenfuan

inilah yang diperbolehkan.

Kami dapati pengharaman menikahi budak perempuan

ahlul kitab yang dikemukakan oleh Malik dan Asy-Syaf i

didasarkan pada ayat di atas, karena budak perempuan ahlul kitab

tersebut termasuk dalam cakupan firman Allah &,

Ji<ii i jri A;fi ,y,*Z;t6
*Dan wanita-wanita tnng menjaga kehormatan di antara

orang-orang 
'mng 

diben Al Kita6. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 5)
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Karena kata Al lhshaan itu bisa berarti merdeka dan bisa
berarti menjaga kehormatan diri. Terkait hal ini, Ailah &
berfirman,

,..-1.,/,{ (1... 2.4
W? c>t-a>t ,;)t 6,},9.r1l i;_"rJ

"Dan (ingatlah) Maryan binti Imran yang memeliham
kehormatannya. "(Qs. At-Tahriim 166l: Lzl

Maksudnya, menjaga kemaluannya. Namun, tak seorang
pun berhak mengkhususkan firman Allah t&,

+$ii;rt 
"-, ;e.;*;Jir'.

"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara
orang-orang yang diberi Al Kita6. "(er. Al Maa'idah t5], 5)

Hanya untuk wanita-wanita merdeka saja, tanpa mencakup
budak perempuan yang menjaga kehormatan. Karena jika ada
yang melakukan ifu, maka dia akan mengatakan sesuafu atasnama
Allah, padahal dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya,
memberlakukan sesuafu di dalam agama yang tidak diizinkan
Allah, dan mengklaim sesuatu tanpa ada dalil dan buku yang jelas.
Allah S berfirman,

<j.*;*-L4e
"Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu

adalah orang yang benar'. "(Qs. Al Baqarah t2l: 111)

Allah & jr'rgu berfirman,

t
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"Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu

ketahui. "(Qs. Al Baqarah l2l: 169l

Jadi, siapa saja yang Udak memiliki bukti unhrk

menguatkan perkataan atau pendapatrya, maka perkataan atau

pendapah.rya itu fidak rnlid.

Pada uraian di atas, sudah kami jelaskan bahwa

argumentasi mereka adalah firman Allah &,
G.*3:)i#;

"Dari budak-budak mukmin tnng kamu miliki. " (Qs. An-

Nisaa' l4l:25l.

Padahal, sebenamya firman Allah ifu hanya menjelaskan

tentang dibolehkannya menikahi budak perempuan yang beriman,

dan sama sekali tidak melarang atau membolehkan rnenikahi

budak perempuan Ahlul Kitab.

Oleh karena itulah hukum boleh menggauli budak

perempuan dari kalangan Atrlul Kitab harus digali dari ayat lain

selain ayat tersebut. Dan kami dapati bahwa pendapat mereka

yang membolehkan menggauli budak perempuan hanya karena

memiliki dirinya merupakan tindakan yang tergolong rnemasukan

sesuahr ke dalam kandungan ayat tersebut, padahal sesuahr

tersebut tidak tercakup oleh ayat itu. Sebab Allah hanya rnembuat

pengecualian yang berupa dibolehkannya menikahi (bukan

menggauli) budak perempuan saja. Hal itu didasarkan kepada

firman-Nya:
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"Bila kamu telah membayar mas kawin mereka.,, (es. Al

Maa'idah [5]: 5)

Sehingga, selain (menikahi) ifu hukumnya tetap haram,
karena Allah melarang menikahi perempuan-perempuan musyrik
sebelum mereka beriman.

Selain itu, tidak ada ayat Al Qur'an maupun sunnah Nabi
yang membolehkan (menggauli) perempuan ahlul kitab hanya
karena kepemilikan terhadap dirinya.

Dengan demikian, dalam permasalahan ini mereka telah
mengeluarkan hukum boleh menikahi wanita-wanita ahlul kitab
yang menjaga kehormatannya dari kandungan ayat tersebut, baik
wanita tersebut merdeka atau pun hamba sahaya, sekaligus
memasukan ke dalam ayat tersebut sesuatu yang tidak tercakup
oleh ayat tersebut maupun ayat lainnya, yaifu boleh menggauli
budak perempuan ahlul kitab hanya karena kepemilikan terhadap
dirinya.

Di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat
seperti kami dalam permasalahan di atas adalah sekelompok tokoh
Salaf, antara lain Ibnu Umar. Hal ifu sebagaimana yang
diriwayatkan darinya kepada kami sebelumnya, yaifu pengharaman
menikah dengan wanita-wanita kafir dan selain mereka (wanita
ahlul kitab) secara umum. Dengan demikian, dia telah keluar dari
hukum yang dibolehkan oleh Al Qur'an (menikahi wanita-wanita
Ahlul Kitab). sedangkan semua pendapatnya yang rain bisa
dinyatakan shahih/benar.
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Firman Allah di atas, tidak diragukan lagi, mengandung

pengharaman menggauli hamba sahaya dari kalangan Ahlul Kitab,

karena unsur kepemilihan terhadap dirinya (bukan karena

pemikahan).

Muhammad bin Said bin Nabat menceritakan kepada kami,

Ahmad bin AMil Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam

Al Husyani mmceritakan kepada kami, Muhammad bin Al
Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi

menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari

Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Bakr bin Ma'u, dari Ar-Rabi' bin

Khaitsam, bahwa ia memakruhkan seorang pria menggauli wanita

musyrik, sampai ia masuk Islam.

Muhammad bin Said bin Nabat menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam

Al Husyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyarbin

Darr menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar

menceritakan kepada kami, Sy-r'bah menceritakan kepada kami

dari Musa bin Abi Aisyah, dia berkata: Aku pemah bertanya

kepada Said bin Jubair dan Murrah Al Hamdani -yaihr Mrrrrah

sang tabib, sahabat AMullah bin Mas'ud, "Aku mendapatkan

seorang budak perempuan dari para tawanan?" Keduanya berkata,

"Janganlah engkau menggauli budak perempuan ifu, sebelum dia

mandi dan melaksanakan shalat."

Muhammad bin Said bin Nabat menceritakan kepada kami,

Ahmad bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Qasim bin Muhammad: Kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam Al
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Husyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna
menceritakan kepada kami, Abdul A'la yaih: hnu Abdil A'la
menceritakan kepada kami, said bin Abi Arubah menceritakan
kepada kami dari Qatadah, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ibnu
Mas'ud, dia berkata,

"Ada dua belas budak perempuan yang aku benci
menggaulinya: (1) budak peremuanmu dan (2) ibunya, (3) budak
perempuanmu dan (4) saudarinya, (5) budak perempuanmu yang
pemah digauli ayahmu, (6) budak perempuanmu yang pemah
digauli anakmu, (7) budak perempuan milik bibi sepersusuanmu
dari pihak ayah, (8) budak perempuan milik bibi sepersusuanmu
dari pihak ibu, (9) budak perempuanmu yang pemah berzina, (10)

budak perempuanmu yang musyrik, (11) dan budak perempuanmu
yang hamil karena orang lain selain dirimu."1

Hammam mengabarkan kepada kami, hnu Mufarraj
mengabarkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi mengabarkan kepada
kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq
mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhabu'i:
Yunus bin Ubaid mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar
Al Hasan Al Bashri berkata,

"Kami pemah berperang bersama para sahabat Nabi S.
Apabila salah seorang mereka mendapat seorang budak
perempuan dari harta fai, kemudian hendak menggaulinya, maka
dia memerintahkan budak perempuan tersebut untuk mandi dan
mencuci pakaiannya. Setelah ifu, dia mengajarkan Islam kepada
budak perempuan tersebut, serta memerintahkan-nya shalat.
Selanjufo.rya, dia memastikan kebebasan rahim budak perempuan

1 Demikianlah yang disebutkan, jumlahnya hanya sebelas-pen.
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tersebut dari kehamilan dengan satu kali hadats. Setelah itu,

barulah dia menggauli budak perempuan tersebut."

Jika mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada

kami melalui jalur periwayatan Muslim:

Abdullah bin Umar Al Qawariri mengabarkan kepada kami,

Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Said bin Abi Arubah

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Shalih bin Abi Al

Khalil, bukan Abu Alqamah Al Hasyimi, dari Abi Said Al Khudri,

bahwa Rasulullah $ pada perang Hunain mengufus sekelompok

pasukan ke Authas, lalu pasukan tersebut bertemu dengan musuh,

dan bertempur dengan mereka lalu berhasil mengalahkan mereka

dan berhasil mendapatkan tawanan dari pihak mereka. Akan
tetapi, sekolompok sahabat Rasulullah $ merasa keberatan untuk

menggauli para tawanan perempuan tersebut, karena suami-suami

mereka adalah orang-orang musyrik. [alu, Allah @ menurunkan

firman-Nya:
b"&iJKLuI JAin&;;Jrr*
'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki ... i (Qs. An-

Nisaa' I4l:24],

Maksud firman Allah tersebut yaitu, perempuan-perempuan

tawanan tersebut halal bagi kalian jika masa iddah mereka sudah

selesai.

Hadits yang mereka sebutkan tersebut bukanlah hujjah

yang memperkuat pendapat mereka, karena dua alasan:
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Pertama: Inilah alasan yang paling kuat, bahwa para
tawanan dari Authas itu para penyembah berhala dan bukan ahlul
kitab. Tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat mengenai
hal itu.

Di lain sisi, mereka yang berseberangan pendapat dengan
kami, setuju atas pendapat kami bahwa tidak halal menggauli
perempuan-perempuan penyembah berhala hanya karena
kepemilikan atas diri perempuan-perempuan tersebut, sampai
mereka menyatakan masuk Islam.

Dengan demikian, kandungan hadits tersebut seandainya

pemberitahuan mereka itu benar, hanya menjelaskan bahwa ikatan
perkawinan suami-suami para perempuan tawanan perempuan
tersebut sudah terpuhrs, ketika para tawanan perempuan tersebut
menyatakan masuk Islam, meskipun di sini tidak disebutkan agama
Islam. Akan tetapi, Allah @ menyebut-kannya di dalam firman-Nya
yang lain, yaitu:

LA , t -d , '- c t72 e t - 
/ /

b:i Sr,"s$itr:.<s.t3
"Dan janganlah kamu menikahi ownita-wanita mus5rik,

sebelum mereka beiman. "(Qs. Al Baqarah l2l:221ll

Dan, adalah suatu hal yang wajib untuk menggabungkan
firman Allah dengan firman Allah lainnya.

Kedua, Hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui
jalur periwayatan Muslim juga, ia berkata: Abu Bakar bin Abi
Syaibah, Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar
mengabarkan kepada kami, mereka berkata: Abul A'la, yaifu hnu
Abdil A'la mengabarkan kepada kami dari Said bin Abi Arubah,
dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, bahwa Abu Alqamah Al Hasyimi

i
i

I
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menceritakan kepada Abu Said Al Khudri kisah mereka, bahwa

Rasulullah S mengutus sekolompok prajurit pada masa perang

Hunain .... Lalu perawi menyebutkan pengertian hadits yang sama

dengan hadits sebelumnya.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa Abu

Al Khalil tidak mendengar hadits tersebut dari Abu Alqamah,

sehingga sanad hadits tersebut terpufus.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami

juga berkata:

Di antara kaum perempuan, kami tidak menemukan

seseorang yang halal unhrk dinikahi maupun yang halal untuk

digauli atas dasar kepemilikan terhadapnya.

Jika ifu yang mereka katakan, maka kami katakan kepada

merekar Taruhlah permasalahannya seperti klaim kalian. Jika

memang demikian, apa yang akan terjadi? Toh kita juga tidak

menemukan di antara shalat fardhu yang diwajibkan ada shalat

yang berjumlah tiga rakaat selain dari shalat Maghrib, dan tidak

menemukan di antara harta yang wajib dizakati kecuali hanya

unta. Dengan demikian, tidak ada argumentasi yang lebih dingin

dan bodoh daripada argumentasi yang mereka kemukakan

tersebut, yang bertentangan dengan Al Qur'an dan pendapat para

sahabat. Bagaimana tidak demikian, sementara para wanita

merdeka itu semuanya adalah orang-orang halal untuk digauli

sesudah dinikahi, namun tidak halal untuk digauli hanya karena

faktor kepemilikan terhadap mereka.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa Allah &
berfirman,
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"Kemudian iika kamu takut ndak akan dapat berlaku adil
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 3)

Dalam ayat ini, Allah @ menyebutkan redaksi yang bersifat
umum dan tidak mengkhususkan kelompok perkelompok,
sehingga wanita-wanita ahlul kitab pun termasuk ke dalam
cakupannya tersebut.

Jika ifu yang mereka katakan, maka kami katakan kepada
mereka: Kalau begifu, masukkan saja ke dalam cakupan ayat itu
wanita-wanita yang haidh, saudari sepersusuan, ibu sepersusuan,
merhra perempuan, budak perempuan, dan dua perempuan
bersaudara yang dimiliki (dua budak perempuan bersaudara).

Jika mereka mengatakan bahwa firman Allah tersebut
dikhususkan oleh firman Allah lainnya, maka kami katakan bahwa
wanita ahlul kitab pun dikhususkan oleh ayat lainnya.

Jika mereka mengklaim adanya Uma,, maka perkataan
mereka itu terbantahkan oleh perkataan sekelompok sahabat dan
generasi setelah mereka terkait dua budak perempuan bersaudara
yang dimilki- Dengan demiikian, maka jelaslah kerusakan pendapat
mereka. Hanya kepada Allah-lah kita memohon tauftk.

Adapun menikahi wanita kafir yang bukan ahlul kitab,
orang-orang yang hadir tidak menyalahi pendapat kami, yaitu
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bahwa tidak boleh menggauli wanita kafir, baik melalui pernikahan

maupun kepemilikan atas dirinya.

Adapun wanita-wanita Majusi, kami sudah menyebutkan

pada pembahasan jihad dan pembahasan hewan sembelihan di

dalam kitab kami ini, bahwa orang-orang Majusi adalah kaum ahlul

kitab. Dan apabila mereka ahlul kitab, maka menikahi wanita-

wanita mereka merupakan perkara yang dihalalkan.

Dalil yang menunjukan bahwa mereka adalah ahlul kitab

yaitu firman Allah &,

1'c+{;:i iff{6 'rF '#'li'# t:t$
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'Apabila sudah habis bulan'bulan Haram ifu, maka

bunuhlah orang-orang mus5rrikin ifu dimana saja kamu jumpai

mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah

di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendiikan

sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada

mereka untuk berjalan. Sesungguhryn Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang. "(Qs. At-Taubah [9]' 5).

Allah & tidak memperkenankan kita tidak memerangi

mereka, kecuali jika mereka masuk Islam.

Dalil lainnya adalah firman Allah &,
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"Perangilah orzng-orzng Jnng tidak beiman kepada Alah

dan frdak (pula) kepada hari Kemudian, dan merel<a tidak
mengharamkan apa tnng diharamkan oteh Ntah dan RasurN5n
dan tidak dengan agama tnng benar (agama Attah),
(tnitu tnng diberikan Al Kibb kepada mueka,
*mpai mereka memba5nr jtzyah dengan patuh sdang mereka
dalam kadaan tunduk. "(Qs. At-Taubah 1glr Zgl

Allah @ mengecualikan kaum ahlul kitab dari yang harus
diperangi sehingga mereka pun tidak dibunuh, yaifu ketika mereka
membayar denda yang bmrpa pajak dan mereka pun tunduk.
Allah & p* mengecualikan mereka dari seluruh orang musyrik
yang tidak halal untuk dimaafkan kecuali jika mereka memeluk
Islam.

Diriwayatkan secara shahih dari Rasululluh # bahwa beriau

mengambilpajak dari kaum Majusi Hajar.

Maka, adalah suatu hal yang batil dan terlarang bila
Rasulullah S menyalahi perintah Tuhannya, kecuali jika beliau
menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Majusi itu bukanlah
ahlul kitab, sehingga kita dapat mengetahui bahwa beliau
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melakukan hal tersebut (mengambil pajak) atas dasar perintah

wahyu.

Jika mereka (orang-orang yang tidak sependapat dengan

kami terkait dengan status orang-orang Majusi apakah ahlul kitab

atau bukan) berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan

kepada kami melalui jalur periwayatan Waki' , dari Qais bin

Muslim, dari Al Hasan Muhammad bin Ali, ia berkata,

"Rasulullah S mengirim surat kepada orang-orang Majusi

Hajar untuk menawarkan Islam. Maka, siapa saja yang memeluk

Islam, maka hal itu diterima darinya. Namun siapa saja yang

enggan memeluk Islam, maka dikenakan kepadanya jizyah (pajak),

dengan catatan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan kaum

wanita merekapun tidak boleh dinikahi."

Jika mereka berargumentasi unfuk menentang pendapat

kami dengan hadits tadi, maka kami katakan:

Pertama, hadits tadi merupakan hadits mursal, dan tidak

ada hujjah pada hadits mursal.

Kedua, perkataan , " dengan catatan sembelihan mereka

tidak boleh dimakan dan kaum wanita merekapun tidak boleh

dinikahi, "bukan mempakan sabda Rasulullah.

Di antara pihak-pihak yang mengatakan bahwa kaum

Majusi merupakan kaum ahlul kitab adalah sekelompok ulama

salaf.

Dari atas hal itu adalah atsar yang diceritakan kepadaku

oleh Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri: Abu Dzar fu-Harawi

mengabarkan kepada kami, Abd bin Ahmad Al Anshori

mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih

As-Sarakhsi mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Khuraib

/,

AlMuhalla - lJsr|



mengabarkan kepada kami, Abd bin Humaid mengabarkan
kepada kami, AI Hasan bin Musa mengabarkan kepada kami,
Ya'qub bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ja,far bin Al
Mughirah mengabarkan kepada kami dari hrahim bin Abza, ia
menuturkan:

'Ketika Allah mengalahkan penduduk Asfizar, maka
mereka (pasukan kaum muslimin) pun kembali. lalu Umar bin Al
Khatthab mendatangi mereka dan merekapun berkumpul. Mereka
berkata: 'Hukum apakah yang akan diberlakukan terhadap kaum
Majusi- sebab, mereka bukanlah ahlul kitab dan bukan pula
musynikin Arab, sehingga dapat diberlakukan kepada mereka
hukum-hukum yang diberlakukan atas ahlul kitab atau kaum
musyrikin? Ali bin Abi Thalib kemudian berkata: 'Justm mereka
adalah orang-orang ahlul kitab'."

Setelah ifu, perawi meriwayatkan atsar tersebut dengan
redaksi yang panjang.

Dalil lainnya adalah: Muhammad bin Said bin Nabat
mengabarkan kepada kami, Abbas bin Asbagh mengabarkan
kepada kami, Muhammad bin easim bin Muhammad
mengabarkan kepada: Muhammad mengabarkan kepada kami,
Muhammad bin Abdissalam Al Husyani mengabarkan kepada
kami, Muhammad bin AI Mutsanna mengabarkan kepada kami,
Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Said bin Abi Arubah
mengabarkan kepada kami dari Abdullah Ad-Danaj, ia
menuturkan:

"Aku mendengar Ma'bad Al Juhani menceritakan kepada
Al Hasan, bahwa istri Hudzaifah adalah seorang wanita Majusi. Al
Hasan berkata: 'Sebentar'. Ma'bad berkata, 'Aku, demi Allah,

I
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sudah pemah menemui perempuan itu, hingga berbicara

dengannya'. lalu Al Hasan berkata kepadanya, 'Syabar dakhaf ."

Abdullah Ad-Danaj melanjutkan,

'Setelah itu, Al Hasan menceritakan kisah itu kepada

kakeknya, yaitu fu-Rabi' bin Tahimi."

Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Asadi

mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Khalid mengabarkan

kepada kami, Ali bin Abdil Aziz mengabarkan kepada kami, Al

Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah menceritakan kepada kami dari Abdullah Ad-Danaj dan

Abu Hurrah. Abdullah Ad-Danaj berkata: Diriwayatkan dari

Ma'bad Al Juhani. Sedangkan Abu Hurah berkata: Diriwayatkan

dari Al Hasan. Keduanya berkata, "lstri Hudzaifah adalah seorang

perempuan Majusi."

Hammam mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufanij

mengabarkan kepada kami, Ibnu 'Arabi mengabarkan kepada

kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq

mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Abdullah bin

Thawus, dari ayahnya, ia berkata,

"lslam ditawarkan kepada wanita (majusi) tersebut. Jika ia
menolak, maka silahkan pria ifu menggaulinya, meskipun wanita

tersebut adalah seorang wanita Majusi. Namun demikian, dia boleh

memaksa wanita tersebut unfuk mandi junub."

Dengan sanad yang sama sampai Abdurrazaq dari Ibrahim

bin Yazid, dari Amr bin Dinar, dari Said bin Al Musayyab, ia

berkata, "Tidak masalah seseorang pria menggauli budak

perempuannya yang menganut agama Majusi."
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Kami sudah menyebutkan pada pembahasan sembelihan

tentang sikap Said bin Al Musayyab yang membolehkan
sembelihan orang Majusi. Dan kami, meskipun kami berbeda
pendapat dengan Said dan Thawus terkait menggauli budak
perempuan Majusi karena faktor kepemilikan, akan tetapi kami
mendatangi Said dan Thawus karena keduanya membolehkan
menikahi wanita-wanita Majusi.

Di antara orang-orang yang membolehkan menikahi wanita
Majusi adalah Abu Tsaur.

Salah satu kesalahan terjelas adalah ketika seseorang
membeda-bedakan hukum yang sudah ditetapkan Allah s.

Allah & telah memerintahkan bahwa jrzyah dari kaum

musyrikin tidak boleh diterima kecuali dari Ahlul Kitab, seorang
wanita musyrik tidak boleh dinikahi kecuali jika dia ahlul kitab, dan
sembelihan orang mus5rrik tidak boleh dimakan kecuali jika itu
sembelihan ahlul kitab. Namun sayangnya ada saja orang-orang
yang membedakan hukum tersebut, dimana mereka membolehkan
sebagiannya, namun melarang sebagian lainnya. Kepada Allahlah
kita memohon taufik.

1818. Masalah: Seorang muslimah sama sekali tidak
halal menikah dengan selain Muslim, dan seorang kafir pun sama

sekali tidak halal memiliki budak yang memeluk agama Islam, baik
budak itu laki-laki maupun perempuan.

Dalil untuk hal itu adalah firman Allah @:

"l;:i 5* ,6.;*Sii;ss $3
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" Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. "(Qs.Al

Baqarah 121:22L1

Allah & j,rga berfirman,

V'w*fr J?'u"j,tJ). fri,fr C't

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi ialan kepada

orang-orang kafir unfuk memusnahkan orang-orang yang

beriman. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 141)

Perbudakan mempakan jalan terbesar untuk melakukan

pemusnahan terhadap kaum muslimin. Namun, Allah & sudah

menufup jalan ini secara umum. Oleh karena ifu, kepada siapa

saja yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kami dalam

masalah ini, dimana ia membolehkan menjual budak laki-laki dan

budak perempuan muslim yang memeluk Islam saat masih berada

dalam kepemilikan kafir, maka kami katakan kepadanya:

Tahukah kalian berapa lama kalian akan menawarkan

budak perempuan dan budak laki{aki yang beragama Islam ihr

untuk dilual, setelah keduanya memeluk Islam saat masih berada di

tangan orang kafir? Terkadang waktunya memang singkat, namun

terkadang pula bisa sampai setahun. Selama itu, apakah kedua

budak tersebut berada dalam kepemilikan orang kafir ifu atau

tidak? Dalam hal ini, tidak ada altematif jawaban ketiga.

Jika keduanya memang masih menjadi milik si kafir,

mengapa kalian melarang si kafir ifu mengakses miliknya? Padahal

kalian membolehkannya untuk kurun waktu tertentu. Lalu, apa

alasan kalian membuat perbedaan yang tidak benar ini?
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Namun jika kalian berkata, "Keduanya tidak daram
kepemilikan si kafir itu dan tidak pula dalam kepemilikan orang
Iain," maka kami katakan: Jika demikian kondisi kedua budak
tersebut, maka ini merupakan kondisi orang yang merdeka. Dan
siapa saja yang sifat dan keadaannya seperti ini, maka tidak halal
menjualnya, dan tidak halal pula menjadikannya sebagai sesuah:
yang dimiliki.

Jika mereka berkata: Kami akan bertanya kepada kalian
tentang budak yang karian juar karena suatu mudharat yang
membahayakannya, atau karena suafu kewajiban yang menjadi
tanggungannya.

Jika itu yang mereka tanyakan kepada kami, maka kami
jawab: Budak tersebut berada daram kepemilikan pihak penjual.
Dan apa yang menjadi miriknya tidak haram atas dirinya. sebab
seandainya kemudharatan tersebut dapat dihilangkan, niscaya
budak terebut tidak akan dijual. Dan seandainya ada harta lain
yang dapat dijual selain dari budak lakilaki dan perempuan itu,
niscaya keduanya tidak akan dijuar. Namun tidak demikian dengan
kepemilikan kafir. Karena seorang kafir, menumt kalian juga,
terlarang untuk memiliki seorang muslim. Kepada Allah-lah kita
memohon taufik.

Selain itu, Rasulullah S pun telah memerdekakan budak
milik orang kafir Snng bergabung dengan pihak beriau daram
keadaan muslim- Dengan demikian, pengkhususan yang kalian
buat atas keterangan tersebut bahwa hal itu h*yu dikhususkan
unfuk yang hijrah ke tempat kita saja dari tempat mereka, itu
merupakan sebuah pufusan serampangan yang tidak ditopang
oleh dalil. sebab, Rasulullah $ bersaMa, "Aku merdekakan
kalian, karena katian keluar (dari tempat orang kaftr)." oleh karena
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itu, tidak boleh mengatakan sesuatu atas nama Rasulullah #, y*g
tidak pernah beliau katakan.

Jika ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar membeli Bilal

dari orang kafir, setelah Bilal masuk Islam? Maka kami katakan,

peristiwa itu terjadi di Makkah pada masa awal perkembangan

Islam, sebelum turunnya ayat yang telah disebutkan. Peristiwa ifu
sebagaimana peristiwa Rasulullah menikahkan puteri beliau

dengan Abu Al Ash yang saat itu masih kafir, dan menikahkan

puteri beliau dengan Uqbah bin Abi L-ahb sebelum furunnya

pengharaman perbuatan ifu-

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah

bahwasannya, apabila budak laki-laki dan budak perempuan

memeluk Islam, dan saat ifu keduan5a berada dalam genggaman

kekuasaan orang kafir, maka keduanya langsung merdeka setelah

sempuma masuk Islamnya. Kepada Allahlah kita memohon
taufik.

Walimah dalam Pemikahan

1819. Masalah: Setiap orang yang menikah wajib

membuat walimah fiamuan makan), baik sedikit maupun banyak.

Dalil atas hal itu adalah:

Riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur

periwayatan Muslim dari YahSra bin Yahya, Qutaibah dan Abu
Rabi Al Ataki, mereka semua meriwayatkan dari Hammad bin
Zaid, dan Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik,
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Bahwa Rasulullah S melihat bekas-bekas kuning pada

tubuh Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya, " Bekas-bekas apa

ini?' Abdurrahman menjawab, "Ya Rasulullah, aku baru saja

menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas saht nawat"
Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah $ bersabda, " Buatlah

walimah, walau pun hanya dengan menyembelih seekor kambing."

Diriwayatkan juga melalui jalur periwayatan Muslim: Abu

Bakar bin Syaibah menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim

menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami, Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami dari

Anas bin Malik ... lalu perawi menyebutkan kisah pemikahan

Rasulullah S dengan Shafgyah Ummul Mukminin. Anas berkata,

"Rasulullah membuat walimah pemikahan dengan Shafiyah

dengan menghidangkan kurma kering, keju dan minyak samin."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Bukhari:

Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, Sufuan

menceritakan kepada kami dari Manshur bin Shafiyah, dari budak

perempuan milik Shafiyah binti Syaibah, ia berkata,
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"Rasulullah $ membuat walimah pemikahan dengan salah

seorang istrinya dengan menghindangkan dua mud gandum."

Pendapat (wajib membuat walimah) ini merupakan

pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

L820: Masalah: Diwajibkan kepada setiap orang yang

diundang menghadiri walimah atau jamuan makan untuk

mengabulkan undangan tersebut, kecuali karena suatu udzur.

Jika saat itu dia sedang tidak berpuasa, maka diwajibkan

baginya untuk makan. Namun jika saat ifu dia sedang berpuasa,

maka hendaklah dia mendoakan kebaikan kepada Allah bagi pihak

yang berwalimah.

Jika di sana ada sutera yang digelar, atau tempat tersebut

merupakan hasil rampasan, atau makanan yang dihidangkan

merupakan hasildari mengghasab, atau ada khamer yang disajikan

dengan kasat mata, maka hendaklah ia pulang dan tidak duduk.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur

periwayatan Muslim bin Al Hajjaj: Harun bin Abdullah bin Al Aili:

Hajjaj bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij:

Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Nafi', ia berkata:

Aku mendengar Abdullah bin
"Rasulullah $ bersabda,

Umar berkata,

, o'
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'Penuhilah apabila'nuOu, Aunauns untuk
menghadirinya'."

Ibnu Umar biasa memenuhi undangan, baik ihr walimah
pemikahan ataupun lainnya. Dan ia biasa mendatanginya ketika
dirinya sedang berpuasa.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sak*rtiyani, dari Nafi',
bahwa Ibnu Umar pemah meriwayatkan dari Nabi S:

jii-? 6';,;Ar;GigLl o; r;t

.;:;J
'Apabila salah seorang dari kalian mengwndang

saudaranya, maka hendaHah saudaranya ifu memenuhi
baik itu dalam umlimah pemikahan atau pun

lainnya. "

Muhammad bin Said bin Nabat mengabarkan kepada kami,
Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin
Hasan Kazuruni mengabarkan kepada kami, Abu Ya'qub Ad-
Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan
kepada kami, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari
Mujahid, ia berkata:

Ibnu Umar pemah diundang menghadiri jamuan makan
pada suatu hari, lalu seseorang di antara kaum yang ada berkata,
"Adapun aku, dia (pengundang) akan memaklumiku (karena
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ketidakhadiranku)." Mendengar perkataan seperti itu, Ibnu Umar

berkata, "Tidak ada pemakluman bagimu dalam hal ini.

Berdirilah!"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Muslim: Abu Bakr

bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Habsy bin Ghiyas

mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari hnu Sirin dari Abu
Hurairah, ia berkata, "Rasulullah S bersabda,

kG ok "or).:=^-.Ji 5Li 'G?!
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'Apabila salah seorang dai kalian diundang, maka

hendaHah dia memenuhi undangan tersebut'. Jika saat ifu dia

sedang berpuasa, maka hendaHah dia mendoakan (sohibul

walimah). Namun jika saat ifu dia tidak sedang berpuasa, maka

hendaHah dia makan'."

Diriwayatkan secara shahih dari Abu Hurairah:

l'1o.1 .. a, / / o'-1 1.o61, lolo..A-f S) al\l 6"es lb o_fJJl r---+.r_ d .f
" Siapa saja 5nng tidak mernenuhi undangan, berarti dia

sudah bermakiat kepada Allah dan Rasulullah."

Jika ada yang mengatakan bahwa di dalam sebuah atsar

dinyatakan:

o torT oJ ..o./ L or--r, {. , ''4 
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"Apabila salah seorang dari kalian diundang menghadiri
walimah pemikahan, maka hendaklah ia mengabulkannya.,,

Kami katakan: Memang demikian hadits tersebut
menyebutkan, yakni dengan redaksi walimah pemikahan. Namun
atsar-atsar yang sudah kami kemukakan di atas mengandung
keterangan yang lebih, yaifu bahwa kewajiban memenuhi
undangan tersebut terkait dengan walimah pemikahan dan
walimah lainnya. sementara keterangan tambahan dari seorang
perawi yang adil tidak halaluntuk ditinggalkan.

Jika dikatakan, Diriwayatkan kepada kalian melarui jalur
periwayatan Abu Sufyan zubair dari Jabir, dari Rasulullah $,
bahwa beliau bersabda,

O.
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"Apabila salah seorang dari kalian diundang menghadiri
jamuan makan, maka hendaklah ia mengabulkan
tersebut Jika dia ingin, silakan dia makan. Namun jika ia
menginginkan hal lain, silakan ia meninggalkan (b'dak makan).,,

Kami katakan: Memang demikian redaksi hadits tersebut,
yakni makan tersebut hanya bersifat anjuran, bukan kewajiban.

Namun Abu Az-Zubair tidak menyebutkan dalam hadits ini
bahwa dia mendengar hadits ini dari Jabir, dan hadits ini pun
bukan berasal dari riwayat l-aits dari Jabir.

Diriwayatkan kepada kami dari Al-laits, bahwa dia
mentawaqufkan kepada Abu Az-Zubair apa yang didengamya dari
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Jabir, namun tidak didengar oleh Laits dari Jabir. Laits berkata,
"Dia (Abu Az-Zubair) memberitahukan kepadaku atas apa yang

aku ambildarinya."

Namun hadits ini bukanlah hadits yang diberitahukan Abu

Az-Zubair kepada Laits. Dengan demikian, maka gugurlah

argumentasi yang mereka kemukakan dalam sanggahan tersebut.

Selanjutrya, seandainya hadits yang tidak mewajibkan

makan ini shahih, maka hadits yang mewajibkan makan

mengandung keterangan yang lebih daripada hadits yang tidak

mewajibkan makan, dan keterangan lebih yang diberikan oleh

perawi adil tidak halal untuk ditinggalkan. Kepada Allah{ah kita

memohon taufik.

Mayoritas para sahabat dan tabiin memiliki pendapat

seperti yang telah kami sebutkan, yaifu wajib memenuhi undangan.

L82L. Masalah: Tidak halal bagi seorang perempuan,

baik janda ataupun perawan, unfuk melangsungkan pemikahan

kecuali dengan izin walinya, yaitu ayah atau saudara, atau kakek,

atau paman dari pihak ayah, atau sepupu dari pihak ayah,

meskipun mereka jauh. Namun jika mereka jauh, maka yang

paling utama menjadi wali adalah yang paling dekat, kemudian
yang dekat.

Seorang anak wanita bukanlah wali bagi wanita tersebut,

kecuali jika anak tersebut merupakan anak pamannya wanita
tersebut, dimana tidak ada wali yang lebih dekat kepada wanita
tersebut melebihi si anak.

Maksud dari semua itu adalah, si wali memberikan izin

kepada seorang wanita unfuk melakukan perkawinan. Namun jika
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para walinya enggan untuk memberikan izin kepada wanita
tersebut, maka wanita tersebut dinikahkan oleh penguasa.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah &,

b)Wt) IrE r'b#;'K" u!:!i Vf;S

L.6 a5{i'6 ".4# u ffi G',G, \},K
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sdiian di antara

kamu, dan orang-orang yang layak herkawin) dai hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba saha5nrnu yang
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan
mereka dengan kumia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahur. " (Qs. An-Nuur l24l:321.

Allah {& jugu berfirman,

La , ot -4. z -a tTrq t -t 
/t*h U* 6.it:ii1;S; 13

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik
(dengan wanita-wanita mukrnin) sebelum mereka beriman."(Qs. Al
Baqarah lzh 22U

Firman Allah ini merupakan perintah bagi para wali, dan
bukan bagi perempuan.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Wahb: hnu
Juraij mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Musa, dari
Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zuban, dari Aisyah Ummul
Mukminin, dari Nabi S, beliau bersabda:
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"seorang wanita tidak boleh dinikahkan tanpa izin dari

walinya. Jika ia dinikahkan, maka pemikahannya batil. -Beliau
mengatakan itu tiga kali-. Jika lakilaki yang menikahinya sudah

menggaulinya, maka dia berhak mendapatkan mahamya, karena

laki-laki tersebut sudah menggaulinya. Jika para wali berselisih

terkait dengan pemikahan ifu, maka penguasa adalah wali bagi

orangyang tidak mempunyai wali."

Dalil lainnya dari Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan

kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanaki: Ibnu

Mufanij mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-

Shumut Ar-Raqqi' mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin

Abdil Khaliq mengabarkan kepada kami, Abu Kamil mengabarkan

kepada kami, Bisyr bin Mansur mengabarkan kepada kami, Sufuan

Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Ash-Shabi'i,

dari Abu Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari, dari ayahnya, dari

Nabi $, beliau bersabda,

" Tidak ada pemikahan yang sah kecuali dengan izin wali."

Dengan sanad yang salna sampai kepada Al Bazzaz:
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Muhammad bin Musa Al Hurasyi mengabarkan kepada kami,
Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Syu'bah bin Al Hajjaj
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Ash-shabi'i, dari Abu
Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari, dari ayahnya yaifu Abu Musa, dari
Nabi $:

.';.!..\t ..-su.'l

" Tidak ada pemikahan yang sah kecuali dengan izin wali."

sekelompok orang mengajukan protes atas dijadikannya
hadits Aisyah di atas sebagai dalil dalam permasalahan ini.

Mereka mengatakan bahwa hnu ulayah meriwayatkan dari
Ibnu Juraii, bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada Az-hhn tentang
hadits Aisyah tersebut, namun Az-Z)hn tidak mengetahui hadits
Aisyah itu.

Pihak-pihak yang mengajukan protes tersebut berkata:
Aisyah ummul Mukminin adalah orang yang meriwayatkan hadits
tersebut, dan Aisyah ummul mikminin merupakan orang yang
darinya hadits tersebut diriwayatkan.

Namun diriwayatkan pula secara sahih dari Aisyah, bahwa
ia pemah menikahkan putri saudaranya Abdurrahman yang saat
ifu masih gadis, ketika Abdurrahman melakukan perjalanan, di
dekat Aubah, tanpa izin dari Abdurrahman. Kemudian
Abdurrahman tidak memperkenankan pemikahan itu, iustru
mengingkarinya ketika mendapatkan berita tentang dilakukannya
pemikahan puterinya itu. Akan tetapi, Aisyah tidak menilai
pengingkaran Abdurrahman tersebut sebagai hal yang
membatalkan pemikahan tersebut. Justru Aisyah berkata kepada
mempelai pria, yaitu hnul Mundir Az-zubair, "serahkanlah urusan
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perempuan itu (istrimu) kepadanya (Abdurrahman)." Lalu Ibnul

Mu&ir pun melakukan hal itu, dan Abdurrahman

memperkenankan perkawinan tersebut.

Mereka juga berkataz Az-Zuhi pun merupakan orang yang

darinya hadits tersebut diriwayatkan. Namun telah diriwayatkan

kepada kalian melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar,

bahwa Ma'mar pemah berkata kepada Abdurrazaq, "Aku pemah

bertanya kepada Az-A)hri tentang seorang pria yang menikahi

seorang wanita tanpa wali? Lalu Az-Zuhn berkata, 'Jika mempelai

pria sekufu dengan mempelai wanita, maka keduanya tidak

dipisahkan'."

Pihak-pihak yang mengajukan protes tersebut berkata:

Seandainya hadits Aisyah yang disebutkan di atas itu shahih, maka

sikap Aisyah (periwayat hadits ini) yang menyalahi kandungan

hadits tersebut, demikian juga dengan sikap pz-A)hn (periwayat

hadits Aisyah tersebut) yang kemudian menyatakan bahwa dia

tidak mengetahui hadits Aisyah tersebut, maka sikap Aisyah dan

Az-Zuhn ifu merupakan bahwa bukti yang menjelaskan bahwa

hadits Aisyah ini sudah dinasakh.

Jika seperti ifu alasan yang mereka kemukakan, maka kami

katakan kepada mereka:

Adapun perkataan kalian bahwa Az-Zuhn pemah ditanya

oleh Ibnu Juraij tentang hadits Aisyah itu, kemudian Az-Zuhri

mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hadits tersebut, maka

Abu Sulaiman Daud bin Babsyadz bin Daud bin Sulaiman pemah

menulis surat kepadaku yang berisi:

Abdul Ghani bin Said Al Azdi mengabarkan kepada kami,

Hisyam bin Muhammad bin Qurrah Ar-Ra'ini mengatakan kepada
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kami, ia berkata: Abu Ja'far At-Thahawi mengabarkan kepada
kami, Ahmad bin Abi Daud Imran mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Yahya bin Ma'in mengabarkan kepada kami dari Ibnu
Ulayah, dari hnu Jurarj,

bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada Az-zuhn tentang hadits

fiqrsyah) ini, namun Az-Zuhn tidak mengetahuinya.

Hadits yang menyatakan bahwa Az-zuhn tidak mengetahui
hadits Aisyah ifu bukanlah apa-apa, karena dua alasan berikut:

Pertama: Hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Al
Qadhi Abu Bakr Hammam bin Ahmad, ia berkata: Abbas bin
Asbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik
bin Aiman mengabarkan kepada kami, Ghailan mengabarkan
kepada kami, Abbas mengabarkan kepada kami, yahya bin Abi
Ma'in mengabarkan kepada kami tentang hadits Ibnu Jarir ini.

Abbas kemudian berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Ma,in
bahwa Ibnu Ulagryah berkata: 'lbnu Juraij pemah bertanya kepada
sulaiman bin Musa (tentang hadits Aisyah, lalu sulaiman bin Musa
menjawab, bahwa aku lupa setelah ifu'- hnu Ma,in berkata: ,Tidak

ada yang mengatakan ini kecuali hnu Ulayyah'.

(Abbas berkata lagi kepada Ibnu Ma'in): 'hnu Ulayyah
pemah memperlihatkan kitab Ibnu Jarir itu kepada Abdul Majid
bin Abdil Aziz bin Abi Rawwad, lalu Abdul Majid memperbaiki
catatan kitab tersebut unfuk hnu Ulayyah?' Ibnu Ma'in menjawab,
'Tidak ada hadits yang sahih dalam permasalahan ini kecuali hadits
Sulaiman bin Musa'."

Dengan demikian, dapat dikatakan secara shahih bahwa
penyimakan hnu Ulayyah dari Ibnu Juraij telah dimasuki sesuatu
(terjadi kekacauan pendengaran).
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Keduar Seandainya benar bahwa Az-Zuhri memang

mengingkari hadits tersebut, dan bahwa Sulaiman bin Musa lupa

terhadap hadits tersebut, maka diriwayatkan kepada kami melalui

jalur periwayatan Muslim bin Al Haijaj: Ibnu Numair mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Abdah dan Abu Muawiyah mengatakan

kepadaku dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah

Ummul Mukminin .g, ia berkata, "Nabi '$ pemah mendengar

bacaan seorang pria di masjid, lalu beliau bersabda:

.,,e?*.3i *'6 "*?\i "re

'semoga Allah memhmati pia tersebut. Sungguh, dia telah

mengingatkan aku pada safu a5mt gng aku lupakan'."

Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur mengabarkan kepada

kami, Wahab bin Maisarah mengabarkan kepada kami, hnu

Wadhah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah

mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami dari

Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Dzarr bin Abdillah Al

Murahibi, dari Said bin Abdirrahman bin Abza, dari ayahnya,

bahwa Nabi S melaksanakan shalat fajar, kemudian beliau lupa

terhadap safu ayat. setelah menyelesaikan shalat, beliau bertanya

apakah di antara orang-orang yang hadir ada Ubay bin Ka'ab?

Ubay kemudian berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah

engkau lupa terhadap ayat anu ataukah ayat itu sudah

dihapuskan?" Rasulullah $ kemudian menjawab,

Jows
" Justu aku lupa akan ayat tersebut."
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Apabila benar bahwa Rasulullah $ lupa akan satu ayat Al
Qur'an, maka Az-zuhn, sulaiman, dan yahya juga tidak mungkin
tidak mengalami lupa. Sebab Allah @ berfirman,

@C*,7i q-fi #,bu?srUV* u:,
"Dan sesungguhn5n telah Kami perintahkan kepada Adam

dahulu, maka ia lupa (akan perintah ifu), dan tidak Karni dapati
padanya kemauan 3nng kuat"(es. Thaahaa t20]: 115)

Namun demikian, hnu Juraij adalah seorang perawi
tsiqah. Apabila dia meriwayatkan sebuah hadits kepada kita dari
sulaiman bin Musa yang notabene merupakan perawi, bahwa
sulaiman mengabarkan kepadanya dari Az-zuhn tentang suafu
hadits yang diriwayatkan dengan sanad lengkap, maka ifu sudah
dapat menjadi hujjah, apakah setelah menyampaikan hadits itu
mereka mengalami lupa ataupun tidak mengalaminya.

Selain ifu, Abu Hurairah & iuga pernah Iupa akan sebuah
hadits tentang tidak adanya penyakit menular. Demikian pula
dengan Al Hasan yang juga pemah lupa terhadap hadits tentang
siapa saja yang membunuh hamba sahaya. Begifu pula dengan
Abu Muhammad Maula Ibnu Abbas yang juga pemah lupa
terhadap hadits takbir setelah shalat. Mereka lupa terhadap hadits-
hadits tersebut setelah mereka menceritakannya. Jika demikian,
memangnya apa yang terjadi jika terjadi kelupaan terhadap sebuah
hadits?

sungguh, tidak ada yang mengajukan protes seperti ini
kecuali orang yang bodoh atau mengingkari kebenaran dengan
kebatilan. Kami tidak tahu dari mana mereka mendapatkan
keterangan bahwa siapa saja yang menyampaikan sebuah hadits,
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kemudian orang ihr lupa akan hadits yang disampaikannya, maka

hukum hadits tersebut batal. Kami tidak tahu apakah keterangan

itu ada di dalam Al Qur'an, ataukah di dalam Sunnah, atau

menumt pufusan logika mereka semata? Semua ifu hanyalah klaim

palsu yang tidak didasari oleh dalil.

Adapun interupsi mereka yang menyatakan bahwa telah

diriwayatkan secara shahih dari Aisyah dan Az-Zrhri, bahwa

keduanya menyalahi apa yang mereka berdua riwayatkan. Dalam

permasalahan itu, memangnya kenapa jika mereka menyalahi apa

yang mereka riwayatkan? Sebab Allah dan Rasul-Nya hanya

memerintahkan kita, demikian pula dengan naluri akal sehat,

untuk menerima apa yang shahih dari Rasulullah S, dan tidak

mengikuti perkataan seorang pun selain beliau.

Kami juga tidak tahu dari mana mereka menemukan

keterangan bahwa siapa saja yang menyalahi apa yang

diriwayatkannya berdasarkan ijtihadnya yang keliru atau pun

memiliki takr,vil, maka sikapnya yang berbeda dengan riwayatnya

tersebut dapat menggugurkan riwayatnya?

Selanjutnya, kami balikkan argumentasi mereka yang keliru

tersebut, dan kami katakan kepada mereka:

Jika benar bahwa Aisyah Ummul Mukminin @, dan Az-

Zuhri meriwayatkan hadits tersebut, kemudian diriwayatkan dari

keduanya bahwa keduanya menyalahi hadits tersebut, maka hadits

tersebut merupakan dalil yang menunjukkan gugumya riwayat

yang menyebutkan bahwa keduanya menyalahi hadits tersebut.

Justru dugaan kuat yang ada terhadap mereka berdua adalah,

bahwa keduanya tidak menyalahi apa yang mereka berdua

riwayatkan. Pemahaman seperti ini lebih utama. Karena

meninggalkan sesuatu yang tidak wajib kita ikuti, yaitu mengikuti
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pendapat keduanya, unfuk mematuhi apa yang diwajibkan kepada
kita, yaifu memafuhi riwayat keduanya, merupakan perkara yang
wajib. Bukan justru meninggalkan apa yang menjadi kewajiban
kita, yaitu menerima riwayat keduanya, unfuk melakukan sesuatu
yang tidak wajib bagi kita, yaitu mengikuti pendapat pribadi
mereka berdua.

Bagaimana tidak demikian, sementara Daud bin Babsyaj
telah menulis surat kepadaku yang isinya menyatakan:

Abdul Ghani bin Said menceritakan kepadaku: Hisyam bin
Muhammad bin Qurah mengabarkan kepada kami, Abu Ja'far At-
Thahawi mengabarkan kepada kami, Hasan bin Ghalib
mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Idris Al Audi
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraii, dari Abdurrahman bin
AI Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq, dari ayahnya,
dari Aisyah ummul Mukminin, bahwa dia akan menikahkan
seorang pria dari kefurunan saudaranya kepada seorang wanita
yang juga berasal dari kefurunan saudaranya. Aisyah kemudian
memasang hijab di antara mereka. Setelah ifu, ia berbicara, hingga
ketika tdak ada yang tersisa melainkan pernikahan saja, ia
memerintahkan seorang pria agar melangsungkan pernikahan.
Namun Aisyah kemudian berkata, "seorang wanita tidak berhak
melakukan pemikahan."

Berdasarkan riwayat tersebut, dapat dinyatakan secara sah
dan meyakinkan, bahwa ini mempakan sikap kembali Aisyah dari
apa yang sudah dilakukannya menuju sesuafu yang
diperingatkannya, yaitu bahwa seorang wanita tidak boleh
melangsungkan pemikahan.
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Mereka juga mengajukan interupsi terkait riwayat Abu Musa

Al Asy'ari. Mereka menyatakan bahwa suafu kaum telah

meriwayatkan riwayat dari Abu Musa ifu secara mursal.

Kami katakan kepada mereka yang mengajukan interupsi

seperti ifu, jika memang ada orang-orang yang meriwayatkan

riwayat tersebut secara mursal, memangnya kenapa? Sebab,

apabila suatu hadits sudah shahih diriwayatkan dengan sanad yang

lengkap sampai kepada Rasulullah S, berarti hujjah sudah

ditegakkan. Dan kita wajib untuk menerimanya. Tidak ada

pengaruh apa pun dari mereka yang meriwayatkannya secara

mursal, atau bahkan dari mereka yang tidak meriwayatkannya

sama sekali, atau dari mereka yang meriwayatkannya dari jalur

periwayatan lain yang dha'if. Semua riwayat itu seperti tidak akan

pemah ada. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Di antara mereka yang berpendapat seperti pendapat kami

adalah sekelompok ulama salaf. Hal tersebut sebagaimana

diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibnu Wahab:

Amr bin Al Harits menceritakan kepadaku dari Bukair bin Al

Asyaj, bahwa dia mendengar Said bin Al Musayyab berkata,

"(Jmar bin Al Khaththab berkata, 'seorang wanita tidak boleh

dinikahkan kecuali atas seizin walinya, atau dengan izin orang yang

bijak dari kalangan keluarganya, atau dengan izin penguasa'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sufyan bin Uyaynah

dari Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Ma'bad, bahwa Umar

bin Al Khaththab menolak pemikahan seorang wanita yang

menikahkan dirinya tanpa izin dari walinya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari

Ibnu Juraij: Abdurrahman bin Zubair bin Syaibah mengabarkan

kepadaku, bahwa Iluimah bin Khalid mengabarkan kepadanya,
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bahwa Tharq mengumpulkan kafilah, lalu seorang perempuan
yang stafusnya janda menyerahkan urusannya (maksudnya,

mewakilkan) kepada seorang pria yang bukan walinya dari kaum
tersebut agar menikahkan dirinya, kemudian pria tersebut
menikahkan janda tersebut kepada seorang pria.

Hal itu kemudian sampai kepada Umar bin Al Khaththab,
lalu Umar pun menjatuhi hukuman dera kepada pihak yang

menikah dan yang menikahkan, serta menolak pemikahan
tersebut.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Sirin, dari Abu
Hurairah, "Seorang wanita tidak boleh melangsungkan akad
(nikah) sedikit pun. Tidak ada pemikahan yang sah kecuali dengan
izin dari wali. seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya,
karena wanita yang menikahkan dirinya adalah seorang wanita
pezina."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hamad bin
Salamah, dari A5ryub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin,
bahwa Ibnu Abbas berkata, "wanita-wanita pelacur adalah wanita-
wanita yang menikahkan dirinya tanpa wali."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari
Ubaidullah dari Nafi, ia berkata: Umar bin Al Khaththab
menyerahkan urusan harta dan anak-anaknya yang perempuan
sekaligus pernikahan mereka kepada puterinya, Hafshah Ummul
Mukminin. oleh karena itulah apabila Hafshah ummul Mukminin
hendak menikahkan seorang wanita, maka ia memerintahkan
saudaranya, Abdullah, unfuk melangsungkan pemikahan tersebut.
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Riwayat seperti ini pun diriwayatkan kepada kami dari

Aisyah Ummul Mukminin, Ibnu Umar, Umar bin Abdil Aziz dan

Ibrahim An-Nakha'i.

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hajjaj bin Minhal: Abu

Hilal mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku pemah

bertanya kepada Al Hasan. Aku berkatar Aku bertanya kepada

Abu Said tentang seorang perempuan yang dilamar oleh seorang

pria, dan saat ihr wali perempuan tersebut sedang tidak ada di

tempat, karena sedang pergi ke Sijistan. Namun wali perempuan

tersebut memiliki wali yang ada di sini. Apakah wali dari walinya

perempuan tersebut berhak menikahkan perempuan tersebut?

Abu Sa'id menjawab, 'Tidak. Akan tetapi, tulislah surat kepada

wali perempuan tersebut'- Aku berkata lagi, 'sang pelamar ini

dapat bersabar lagi'. Abu Said berkata, 'Jika demikian, maka

hendaklah dia bersabar'. Seorang pria berkata kepada Abu Said,

'sampai kapan sang pelamar ifu bersabar?' Al Hasan Abu Said

menjawab, 'Dia harus bersabar sebagaimana kesabaran Ashaabul

kahfi'."

Pendapat tersebut merupakan pendapat Jabir bin Zaid dan

Makhul.

Pendapat tersebut pendapat hnu Syubnrmah, hnu Abi
I aila, Sufuan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Asy-Syafi'i, Ishaq,

Abu Ubaid, dan hnul Mubamk.

Dalam permasalahan tersebut terdapat silang pendapat

yang sudah ada sejak lama maupun baru.

Hal tersebut sebagaimana diceritakan kepada kami oleh

Muhammad bin Said bin Nabt: Ahmad bin Aunillah mengabarkan

kepada kami, Qasim bin Asbagh mengabarkan kepada kami,
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Muhammad bin Abdissalam Al Khusyani mengabarkan kepada
kami, Muhammad bin Basyar Bundar mengabarkan kepada kami,
Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Syu'bah
mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq As-saibani dan sufuan
Ats-Tsauri.

Abu Ishaq berkata: Dahulu ada seorang perempuan di
kalangan kami yang bemama Bahriyah. Ia dinikahkan oleh ibunya,
karena ayahnya saat itu sedang tidak ada di tempat. Ketika datang,
ayahnya mengingkari pemikahan ifu lalu mengadukan permasarah-

an tersebut kepada Ali, lalu AIi pun memperkenankan halitu.

Syu'bah berkata: Sufuan Ats-Tsauri juga mengabarkan
kepadaku bahwa dia mendengar Abu Qais menceritakan dari
Suhail bin syurahbil, dari Ali bin Abi Thalib, dengan atsar yang
senada dengan atsar sebelumnya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal:
Syu'bah bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata:
sulaiman As-saibani yaifu Abu Ishaq mengabarkan kepadaku, ia
berkata: Aku mendengar Al Qa'qa' berkata, "Ada seorang pria
yang menikahi seorang perempuan di kalangan kami yang
bemama Bahriyah. wanita tersebut dinikahkan kepada seorang
pria oleh ibunya, lalu ayahnya datang dan mengingkari pemikahan
tersebut. [alu, keduanya bersengketa tentang pemikahan itu dan
mengadukannya kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Ali memperkenan-
kan hal itu.

Juga hadits masyhur yang bersumber dari Aisyah Ummul
Mukminin, bahwa ia menikahkan anak perempuan dari saudara-
nya, Abdurrahman, kepada Al Mundzir bin Az-Zubair. Saat itu,
Abdurrahman sedang tidak ada di tempat, karena sedang pergi ke
Syam- Ketika kembali, Abdurrahman mengingkari pemikahan ifu.
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lalu Al Mundzir pun menyerahkan umsan perempuan ifu kepada

Abdunahman. I-alu Abdurrahman pun memperkenankan hal itu.

Diriwayatkan kepada kami bahwa Umamah binti Abil Ash

bin Abi Rabi', ibunya adalah Zainab putri Rasulullah $, dilamar

oleh Muawiyah setelah terbunuhnya Ali- Saat itu, Umamah

menjadi istrinya Ali. Umamah kemudian memanggil Al Mughirah

bin Naufal bin Harits bin Abdil Muthallib, dan menyerahkan urusan

dirinya kepada Al Mughirah. Lalu Al Mughirah pun menikahkan

Umamah kepada dirinya, sehingga Marwan pun marah. Lalu

Maruuan menulis surat tentang hal itu kepada Muawiyah.

Muawiyah kemudian mengirim surat jawaban kepada Marwan

yang berisi, "Biarkanlah urusan Al Mughirah dengan Umamah-"

Diriwayatkan secara shahih dari hnu Sirin tentang seorang

perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkan

urusannya kepada seorang pria, lalu pria tersebut menikahkan

perempuan tersebut kepada seorang pria. Tentang hal ifu, hnu

Sirin berkata, "Pernikahan itu tidak mengapa, karena kaum

mukminin ifu sebagiannya mempakan wali bagi sebagian lainnya."

Diriwayatkan dari Abdurrazaq dari hnu Juraij, bahwa ia

bertanya kepada Atha tentang seorang perempuan yang menikah

tanpa izin dari walinya. Saat itu, omng-orang hadir di hadapan

Atha'. Lalu Atha'menjawab, "Adapun perempuan yang

menguasai urusannya sendiri, jika pemikahan ifu berlangsung di

hadapan para saksi, maka pemikahan tersebut diperkenankan,

meski tanpa adanya izin dari wali."

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad, tentang

seorang perempuan yang menikahkan putrinya tanpa izin dari

walinya. Al Qasim bin Muhammad berkata, "Jika para wali
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I
memperkenankan perkawinan ih:, ketika mereka mengetahuinya,
maka pemikahan tersebut diperkenankan. "

Pendapat yang senada dengan ifu pun diriwayatkan dari Al
Hasan.

Al Auza'i berkata, "Jika suami sekufu dengan mempelai
perempuan, dan si perempuan memiliki bagian atas dirinya
sendiri, lalu pria tersebut sudah menggaulinya, maka wali tidak
berhak untuk memisahkan antara keduanya."

Abu Tsaur berkata, "Tidak diperkenankan seorang
perempuan menikahkan dirinya dan tidak diperkenankan pula
seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya. Akan tetapi,
jika seorang pria muslim menikahkan seorang wanita, maka
pernikahan tersebut diperbolehkan. Karena kaum mukminin itu
saudara safu sama lain, dan sebagiannya merupakan wali bagi
sebagian yang lain."

Abu Sulaiman berkata, "Adapun seorang perawan, ia tidak
boleh dinikahkan kecuali oleh walinya. sedangkan seorang janda,

dia boleh menyerahkan mandatnya kepada siapa pun yang
dikehendakinya dari kaum muslimin, dan orang yang diserahi
mandat itu dapat mengawinkannya dengan seorang pria. Dalam
hal ini, wali tidak berhak unfuk mengajukan protes atau pun
keberatan."

Sementara Imam Malik berkata, "Adapun wanita rendahan,
seperti wanita berkulit hitam, atau wanita yang baru memeluk
Islam, atau wanita miskin, atau wanita nibthi, atau budak
perempuan, jika dia dikawinkan oleh tetangga maupun orang lain
yang bukan walinya, maka pemikahan itu diperbolehkan.
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Sedangkan wanita yang memiliki kedudukan terhormat, jika

dia dikawinkan oleh selain walinya, maka walinya dapat

memisahkan dia dengan suaminya. Namun jika walinya atau

penguasa memperkenankan pemikahan tersebut, maka

pernikahan tersebut diperbolehkan. Jika pemikahannya tersebut

sudah berlangsung lama dan tidak dibubarkan sampai perempuan

tersebut mempunyai anak dari pria yang dinikahinya, maka kami

tidak akan membubarkan perkawinannya."

Sementara Abu Hanifah dan Zuf.ar mengatakan bahwa

seorang wanita boleh untuk mengawinkan dirinya dengan laki-laki

yang sekufu dengannya. Dalam hal ini, walinya tidak berhak

mengajukan protes atau keberatan. Jika dia mengawinkan dirinya

dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya, maka perkawinannya

tersebut diperbolehkan, namun walinya berhak memisahkan antara

keduanya. Seperti itu juga, walinya pun berhak unfuk

memperkarakan mahar standar untuknya yang sudah

ditetapkannya.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan mengatakan

bahwa tidak ada pemikahan yang sah kecuali dengan adanya wali-

Namun, setelah ihr, keduanya berbeda pendapat. Abu

Yusuf mengatakan bahwa jika seorang wanita menikahkan dirinya

tanpa adanya wali, kemudian walinya memperkenankan

pemikahan tersebut, maka pernikahan tersebut diperkenankan-

Tapi jika walinya tidak memperkenankan pemikahan tersebut,

padahal suaminya sekufu dengan wanita tersebut, maka hakim

boleh memperkenankan atau melegalkan perkawinan tersebut.

Akan tetapi, pemikahan tersebut belum dinyatakan legal kecuali

setelah hakim menyatakan pemikahan tersebut legal.
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sedangkan Muhammad bin Al Hasan mengatakan, jika wari
tidak memperkenankan pemikahan, tersebut maka eadhi atau
hakim memulai pemikahan tersebut dari awal dengan akad yang
baru.

Mengenai pendapat Muhammad bin Ar Hasan dan Abu
Yusuf, pendapat tersebut jelas kontradiktif dan keliru. Karena
keduanya membatalkan pendapat mereka sendiri yang
menyebutkan tidak ada pemikahan yang sah kecuali dengan izin
dari wali. Sebab, keduanya memperbolehkan wali
memperkenankan pemikahan yang keduanya sampaikan bahwa
pemikahan tersebut tidak diperbolehkan.

Demikian juga dengan pendapat Abu Hanifah, karena dia
memperbolehkan seorang wanita menikahkan dirinya dengan laki-
laki yang tidak sekufu. selain itu, dia juga memperbolehkan wali
unhrk membubarkan pemikahan yang diperbolehkan (legausah).

Dengan demikian, pendapat-pendapat tersebut merupakan
pendapat yang tidak berdasar kepada AI eur'an dan Sunnah, baik
Sunnah yang shahih maupun yang tidak shahih, juga tidak
berdasar kepada atsar dari para sahabat, tidak sesuai dengan
logika, qilas dan bukan pendapat yang tepat. Dan sebuah
pmdapat tidak boleh diterima kecuali dari Rasululluh # yang tidak
berticara atas dasar hawa nafsunya, melainkan merupakan wahyu
dari Allah & ya.rs tidak akan dimintai pertanggungiawaban terkait
apa yang dilakukan-Nya. Allah S berfirman,

@5Fi "rt',fr,-r/'.lu-S

'Dia tidak dibnya tentang apa yang diperbuat_Nya, dan
merel<alah tnng akan ditanyai. "(es. AI Anbiyaa - tLll: 2gl
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Adapun selain pendapat Rasulullah $, pendapat yang

dikemukakan selain pendapat Rasulullah ihr merupakan agama

baru yang karenanya Allah akan menghukum seseorang

pengikutnya di akhirat kelak.

Adapun pendapat Imam Malik, pendapat itu pun jelas

keliru, karena ia membedakan antara wanita rendahan dan wanita

yang tidak rendahan. Dan kami tidak mengetahui wanita rendahan

melainkan yang suka bermaksiat kepada Allah.

Adapun wanita berkulit hitam dan para budak, Ummu

Aiman adalah seorang wanita yang berkulit hitam dan budak.

Namun demikian, demi Allah, tidak ada seorang pun wanita di

kalangan umat ini setelah isteri-istri Nabi, yang kedudukannya lebih

mulia di sisi Allah dan di kalangan umat Islam daripada Ummu

Aiman.

Adapun wanita yang fakir atau miskin, sebenamya

kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan, karena di antara para nabi

juga ada orang yang fakir atau miskin, bahkan dibuat tidak berdaya

oleh kemiskinannya itu. Namun demikian, mereka adalah orang-

orang yang mulia dan mempunyai derajat sangat tinggi di sisi

Allah. Di lain sisi, Qarun, Fir'aun dan Hamman adalah orang yang

sangat kaya raya, dengan kekayaan yang sudah diketahui. Namun

demikian, mereka adalah orang-orang rendahan dan hina yang

sebenar-benamya.

Adapun perempuan-perempuan qibthi, berapa banyak

kaum perempuan qibthi yang tidak diingini oleh suku quraisy,

karena kekayaan dan kedudukannya yang tinggi di dunia.

Sementara berapa banyak putri khalifah yang justru celaka hingga

menjadi miskin, tak berdaya, dan tersia-sia.
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Adapun perkataan Imam Malik, ,,... maka keduanya
dipisahkan. Jika perkawinannya sudah berlangsung lama dan
perempuan tersebut sudah memiliki beberapa orang anak dari pria
yang dinikahinya, maka pria dan wanita tersebut tidak dipisahkan.',

Pendapat Imam Malik ifu jelas-jelas keliru. Karena yang ada
dalam permasalahan ini hanya pemikahan yang benar atau
pemikahan yang batil, dan tidak ada altematif ketiga.

Jika perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang
benar, tidak ada seorang pun yang berhak melanggar kebenaran
tersebut, setelah dilangsungkan akadnya maupun setelah sekian
Iama dijalani. Namun jika perkawinan tersebut batil, maka
kebatilan tersebut hak harus ditolak selamanya, kecuali jika ada
ayat Al Qw'an atau Sunnah Rasulullah, maka persoalan tersebut
harus disesuaikan dengan ayat Al eur'an dan sunnah Rasul
tersebut.

Pendapat Imam Malik itu tidak kami ketahui ada seorang
pun sebelumnya yang mengatakannya, dan kami juga fidak
mengetahui ada seorang pun selain dia yang pemah
mengatakannya, kecuali orang-orang yang mengikutinya.
Pendapat tersebut pun tidak berdasarkan Al eur'an dan Sunnah,
baik yang sunnah yang shahih maupun yang tidak shahih, juga
tidak sesuai dengan para sahabat, tabiin tidak sesuai dengan logika
dan qiyas, dan pendapat ifu juga bukan merupakan pendapat yang
memiliki alasan cukup logis.

Adapun pendapat Abu Tsaur, sebenamya sabda
Rasulullah W, "Jika mereka bercelisih, maka penguasa merupakan
wali bagi yang b'dak memiliki wali,'merupakan penghalang unfuk
menjadikan setiap muslim sebagai wari baE seorang wanita.
Karena menjadikan 'perselisihan semua orang yang beragama
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Islam' sebagai 'pertimbangan' merupakan perkara yang mustahil,

dan bukan tidak mungkin Rasulullah #i memerintahkan untuk

menjadikan perkara mustahil sebagai bahan pertimbangan.

Dengan demikian, yang dimaksud oleh Rasulullah S
melalui sabdanya ifu adalah kaum yang khusus, yang mungkin

berselisih terkait pemikahan seorang wanita, dimana tidak ada hak

bagi orang lain dalam masalah ifu.

Lebih jauh, sabda Rasulullah #i, "Maka penguasa

merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali," merupakan

penjelasan yang jelas terhadap pendapat yang kami kemukakan.

Sebab, jika yang dimaksud oleh Raslullah #h dengan sabdanya ihr

adalah setiap muslim, maka sabdanya, "orang yang tidak memiliki

wali " mempakan objek lrang batil. Dan tidak mungkin

Rasulullah $ melakukan hal tersebut. Dengan demikian, bahwa

yang dimaksud dengan orang-orang tersebut adalah ashabah yang

dimiliki sebagian kaum perempuan, namun tidak dimiliki oleh

sebagian lainnya.

Adapun perkataan Abu Sulaiman, sebenamya pendapat

tersebut berdasarkan kepada hadits Rasulullah '#, yaihr sabdanya:

o-.o.l.1jo/,.2

C t+*..er 6>l r#lJlr ,6";)qir!Ki
.W)

"Seomng pemwan ifu dimintai izinnya oleh ayahnya,

seoftrng janda lebih berhak atas diinya daripada

walinya."

Dalam permasalahan ini, seandainya tidak ada hadits lain,

maka perkaranya memang seperti yang dikatakan oleh Abu

\-.
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Sulaiman. Akan tetapi, dalam masalah ini ada sabda Rasulullah $
yang lain, yang menyatakan:

G6$,:#, t/
tlir*o

'Jbt,

pir ;4 zf -*t

" Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dan' walinya,
maka pemikahannya bafiL

sabda Rasulullah # i"i mengabarkan sebuah ketenhran
urnurn yang berlaku bagi setiap perempuan, baik dia seorang janda
atau pun seorang perawan.

Penjelasan mengenai pendapat ini yaitu, bahwa makna
kalimat: 4:'o4 t+-iit *i ;jlri " sedangkan seorang janda lebih

berhak atas diinya daripada walin5n," ialah, kepufusan si wali
terkait dengan si janda tidak boleh diberlakukan tanpa adanya izin
dari si janda, dan si janda pun tidak boleh menikah kecuali dengan
orang yang dikehendakinya. oleh karena itulah, apabila sang janda
ini ingin menikah, dia tidak boleh melalukannya kecuali dengan
izin dari walinya. Namun jika walinya menolak menikahkannya
dengan pria yang diinginkannya, maka keduanya dinikahkan oleh
penguasa, meskipun sang wali enggan untuk menikahkan mereka
berdua.

Adapun orang-orang yang menilai wali tidak memiliki
makna, mereka berargumentasi dengan firman Allah @,

iz4 ,a n1
:ojteW.)2
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*Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang

kedua), maka perempuan itu frdak lagi halal baginya hingga dia

kawin dengan suami yang lain. " (Qs. Al Baqarah [2]: 1230)

Dan firman Allah &,

l*11 O'#s q K4;'&<ib L4# # $g

"Kemudian, apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa

bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap dii
mereka menurut yang pafut Allah mengetahui apa yang kamu

perbuat "(Qs. Al Baqarah lzh 2341

Sebelumnya kami sudah mengemukakan firman Allah &,

42(LiJ{, lrq r';E#f6 K" a;::ii';f:S

T'o;#6fiG"r,s/\

@
"Dan

kamu, dan orang-orang yang layak herkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba yang

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan

mereka dengan karunia-N5n. Dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahur.'(Qs. An-Nuur l24l:32)

Ayat ini merupakan penjelasan bahwa pemikahan kaum

perempuan itu tidak boleh terjadi kecuali dengan izin dari wali.

L.6 A,fifif :4# uffi G-'.6't'K
kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara
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Mereka juga berargumentasi dengan menyebutkan bahwa
ummu Habibah Ummul Mukminin, dinikahkan dengan
Rasulullah S oleh An-Najasyi.

Apa yang mereka sebutkan tersebut tidak menjadi dalir bagi
mereka. Karena, Allah $ berfirman,

"-r.ol-r, '1b ,/-
Wi ;L,r;i, "#i b O#-jIi $i :;ri

*Nabi itu (hendaknya) tebih utama bagi orang-orang
mukmin dari diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu
mereka. "(Qs. AI Ahzaab t331, 6)

Konteks pernikahan Rasulullah S dengan Ummu Habibah
ini di luar cakupan sabda Rasulullah S:

tiL o. o . t1 
< -tlro,

*, \:>E-\ 2l-tl

" wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya,
maka pernikahannya batil."

Alasan lainnya, bahwa sabda Rasulullah S ini mempakan
keterangan tambahan terhadap hukum asal yang sudah diketahui.
Karena hukum asal -yang tidak diragukan lagi- adalah bahwa
seorang wanita boleh menikah dengan siapa pun yang
dikehendakinya tanpa adanya wali. Dan syariat yang mengandung
keterangan lebih adalah yang tidak tidak boleh ditinggalkan,
karena syariat tersebut merupakan syariat yang berasal dari Allah,
seperti halnya shalat setelah sebelumnya tidak ada, juga zakat

t#, )'t t/
l,1ir'u

'Jy6
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setelah sebelumnya tidak ada, dan demikian pula dengan berbagai

syariat lainnya, tanpa ada perbedaan sedikit pun-

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang di

dalamnya disebutkan bahwa Umar bin Abi salamah menikahkan

Ummu Salamah Ummul Mukminin dengan Nabi 4s-

Hadits ini hanya diriwayatkan kepada kami melalui jalur

periwayatan lbnu Umar bin Abi Salamah, dan ia seorang perawi

yang tidak diketahui keberadaannya.

Selanjuhya, seandainya hadits ini shahih, maka sanggahan

terhadap hadits tersebut adalah sebagaimana sanggahan yang

dikemukakan terhadap hadits Ummu Habibah, tanpa ada

perbedaan sedikit pun.

Di lain sisi, Umar bin Abi Salamah pada waktu pernikahan

Ummu Salamah dengan Nabi ihr masih sangat kecil, dan belum

baligh. Ini tidak diperselisihkan lagi oleh seorang pun dari kalangan

ulama yang mengetahui hadits. Maka, adalah suatu hal yang batil

jika Rasulullah # berpegang pada akad yang dilangsungkan oleh

seseorang yang tidak boleh melangsungkan akad tersebut.

Sebagai sanggahan terhadap hadits tersebut, kiranya

cukuplah apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Yahya bin

Abdinahman bin Mas'ud: Ahmad bin Duhaim bin Khalil

mengabarkan kepada kami, hrahim bin Hammad mengabarkan

kepada kami, Ismail bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Arim

yaitu Muhammad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami,

Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Tsabit Al

Bunani, dari Anas bin Malik, ia berkata,

"Ketika turun ayat yang berkenaan dengan Zainab binti

Jahsy, yaitu firman Allah @,
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Maka tatkala hid telah mengakhiri keperluan terhadap

istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya
tidak ada keberatan bagi orang mukmin unfuk (mengawini) istei-
istei anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat ifu telah
menyelesaikan daipada isteinya. Dan adatah

Allah itu pasti terjadi'. (es.Al Ahzaab t33l: 37)

Setelah itu Zainab pun membanggakan dirinya kepada
semua istri Nabi lainnya. zainab berkata, 'Kalian dinikahkan oleh
keluarga kalian. sedangkan aku dinikahkan dengan Nabi oleh
Allah dari langit ketujuh'."

Sanad hadits ini merupakan sanad hadits shahih, sekaligus
menjelaskan bahwa seluruh istri Nabi dinikahkan dengan beliau
oleh wali mereka, kecuali zainab binti Jahsy. sebab, AllahJah yang
menikahkan Zainab dengan Rasulullah S.

Atas dasar riwayat tersebut, maka benarlah makna
perkataan ummu Habibah yang menyebutkan bahwa An-Najsyr-
lah yang menikahkan dirinya dengan Rasuruilah. Maksudnya, An-
Najasyilah yang mengums un$an dirinya dan apa pun yang
diperlukannya untuk menikah dengan Rasulullah S, dan akad
nikah itu pun dilangsungkan di hadapan An-Najasyr. Namun
demikian, di sana juga hadir orang-orang yang sangat dekat
dengan ummu Habibah, yaitu Utsman bin Affan bin Ash bin
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Umayyah, serta Amr dan Khalid putera Sa'd bin Ash bin

Umayyah.

Jika demikian, maka bagaimana mungkin An-Najasy yang

menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah dalam arti bahwa

An-Najsyi-lah yang melangsungkan akad nikahnya Ummu Habibah

dengan beliau. Sedangkan di sana hadir orang-orang yang

meridhai, merasa bahagia serta meresfui pemikahan tersebut

secara meyakinkan tanpa ada keraguan sedikit pun.

Adapun perkawinan Rasulullah $ dengan seorang wanita

dengan mahar yang berupa mengajarkan surah Al Qur'an,
sebenamya di dalam hadits dinyatakan bahwa wanita tidak

mempunyai wali sama sekali. Dan keyakinan ini tidak boleh

dihilangkan karena adanya hal-hal yang masih diragukan.

Seperti itu juga tanggapan yang dinyatakan terkait semua

hadits yang mereka sebutkan, seperti hadits pemikahan Maimunah

Ummul Mukminin. Karena sebenamya Maimunah menyerahkan

mandatu'rya kepada Al Abbas, lalu Al Abbas lah yang menikahkan

dirinya dengan Rasulullah $.
Sedangkan pemikahan Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim

dengan mahar berupa Abu Thalhah memeluk agama Islam,

dimana pemikahan tersebut dilangsungkan oleh Anas bin Malik,

dan saat itu Anas masih kecil, bahkan belum mencapai usia 10

tahun. Terkait hadits tersebut, sebenamya semua itu sudah

dinasakh atau dihapuskan dengan pembatalan yang dikemukakan

oleh Rasulullah,#, yaitu oleh hadits tentang pemikahan tanpa

wali.

Demikian juga dengan semua hadits yang di dalamnya

disebutkan bahwa kaum perempuan menikahkan dirinya tanpa
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seizin keluarganya, lalu Rasulullah $ menolak pemikahannya dan
menyerahkannya legalitas pemikahan itu kepada perempuan yang
menikah, jika mereka menghendaki.

Terkait semua hadits itu, perlu diketahui bahwa semua itu
merupakan hadits-hadits yang bdak shahih, baik karena riwayakrya
mursal ataupun bersumber dari riwayat Ali bin Ghirab, yaifu
perawi yang lemah.

Dengan demikian, maka jelaslah keabsahan pendapat kami.
Kepada Allah-lah kami memohon taufik.

Adapun pendapat kami yang menyebutkan bahwa wari
yang jauh tidak boleh menikahkan seorang perempuan ketika
masih ada wali yang dekat. Alasan unfuk pendapat tersebut adalah
karena semua orang ifu nasabnya akan bertemu pada safu titik
leluhur sampai kepada Adam &. Jika wali yang jauh
diperkenankan menikahkan seorang wanita, padahal masih ada
wali yang dekat dengannya, hal ini akan mengakibatkan semua
oftmg yang ada di muka bumi ini bisa menikahkan seorang
perempuan, karena nasabnya pasti bertemu dengan perempuan
yang dinikahkannya ifu pada salah satu dari leluhw manusia.

Jika pihak-pihak yang tdak sependapat dengan kami
membatasi hal itu pada safu titik, maka mereka difunfut unfuk
mengemukakan dalil atas pendapatnya ifu, dan mereka tidak akan
pemah bisa meng

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara shahih bahwa
r,rnli gpng jauh tidak berhak menikahkan seorang perempuan
ketika masih ada wali yang dekat. Namun jika wali yrang dekat ini
tidak ada, maka yang menikahkan adalah wali yang ada di atasnya.
Demikianlah ketenfuan yang berlaku, selama diketahui ada wali
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yang berhak mendapatkan ashabah, sebagaimana dalam

pembahasan tentang pembagian harta pusaka, tanpa ada

perbedaan sedikit pun.

Adapun jika sang wali yang sedang tidak ada di tempat,

maka diharuskan untuk menunggu kedatangannya.

Jika pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kami

mengatakan bahwa penantian itu bisa memudharatkan perempuan

yang hendak menikah, maka kami katakan kepada mereka bahwa

kemudharatan tidak bisa menghalalkan kemaluan (maksudnya,

kemudharatan tidak dapat membolehkan terjadinya pernikahan

tanpa wali).

Dan dalam permasalahan tertenhr Imam Malik sependapat

dengan kami, yaitu ketika suami tidak ada di tempat dan ia masih

memiliki harta yang dapat dinafkahkan unhrk istrinya yang

ditinggalkan, maka si istri belum terkena talak dari suaminya yang

sedang bepergian, meskipun kepergian sang suami ini akan

memudharatkan si istri karena tidak adanya hubungan badan dan

tidak terpenuhinya kewajiban lainnya.

Demikian juga dengan pengikut madzhab Hanafi. Mereka

juga sependapat dengan kami bahwa jika suami yang pergi ifu

tidak mempunyai harta diinfakan atau dinafkahkan kepada istrinya,

maka si istri tidak boleh diceraikan karena hal itu, padahal tidak

ada kemudharatan yang iebih besar daripada kemudharatan akibat

tidak adanya nafkah.

Selanjutnya, kami bertanya kepada mereka tentang batas

lamanya kepergian wali yang harus dinanti dan yang tidak dinanti?

Terkait dengan permasalahan ini, mereka tidak akan bisa

mengemukakan alasan selain yang menelanjangi kekurangan
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mereka sendiri, atau mengemukakan alasan-alasan yang tidak
masuk akal. Kepada Allahiah kami memohon dukungan.

1822- Masalah: Seorang ayah berhak menikahkan
putrinya yang masih kecil dan perawan, tanpa seizin putrinya itu,
selama putrinya itu belum baligh. Dan putrinya itu tidak memiliki
hak pilih (apakah akan melanjutkan pemikahan atau berpisah),
setelah dirinya baligh.

Namun jika putrinya itu seorang janda yang ditinggal mati
atau ditalak suaminya, maka sang ayah maupun wali lainnya tidak
diperkenankan unfuk menikahkan puterinya ifu, sebelum putrinya
baligh- Dan tidak ada izin bagi keduanya (untuk menikahkannya),
sebelum putrinya -yang janda tapi masih kecil- itu baligh.

Jika seorang perawan atau janda sudah baligh, maka
ayahnya maupun wali lainnya tidak berhak menikahkannya kecuali
dengan izinnya. Jika pemikahan ifu terjadi tanpa seizinnya, maka
pemikahan tersebut dapat dibubarkan, selamanya.

Seorang janda berhak menikahi pria pun yang dia
kehendaki, meskipun ayahnya tidak suka. Sedangkan seorang
gadis,/perawan tidak boleh menikah kecuali dengan adanya izin
dari dirinya sendiri dan izin dari ayahnya.

Adapun anak perempuan yang masih kecil dan tidak
mempunyai ayah, tak seorang pun berhak menikahkannya, baik
karena ada unsur darurat maupun tidak ada unsur darurat,
sebelum dia baligh.

Dan tak seorang pun boleh menikahkan seorang
perempuan gila, sampai dia sembuh dan memberikan izin, kecuali
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ayahnya. Inipun hanya unhrk perempuan gila yang belum baligh

saja.

Namun demikian, pada sebagian perkara yang telah kami

sebutkan masih terdapat silang pendapat di antara para ulama.

Ibnu Syubrumah mengatakan, seorang ayah tidak boleh

menikahkan putrinya yang masih kecil, kecuali setelah dia baligh

dan membenizin.

Ibnu Syubrumah menilai kasus pemikahan Aisyah dengan

Nabi;$ sebagai sebuah kekhususan bagi beliau, sebagaimana

halnya kasus wanita yang dihibahkan (kepada beliau) dan kasus

poligami lebih dari empat orang istri.

Sementara Al Hasan dan Ibrahim An-Nakha'i mengatakan,

seorang ayah boleh menikahkan puterinya, baik yang masih kecil

mauptrr.r sudah dewasa, baik stafus puterinya ifu janda maupun

perawan, meskipun keduanya tidak suka dengan pemikahan yang

dilangsungkannya.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Husyaim

menceritakan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir dan Ubaidah

menceritakan kepada kami. Manshur berkata: Diriwayatkan dari Al

Hasan. Sedangkan Ubaidah berkata: Diriwayatkan dari lbrahim.

Keduanya (Al Hasan dan hrahim) mengatakan, seorang ayah

boleh menikahkan puterinya, baik puterinya itu perawan maupun

janda.

Namun ada pendapat lain yang diriwayatkan kepada kami

dari hrahim, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh

Muhammad bin Said bin Nabat: Ahmad bin Abdirrahim

menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan

AlMuhalla - lrzgl



l
kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam Al Khusyani
menceritakan kepada kami, Muharnmad bin Al Mutsanna
menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan
kepada kami, sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari
Manshur bin AI Mu'tamir, dari hrahim An-Nakha,i, dia berkata,
"Perawan itu tidak perlu diajak berunding oleh ayahnya.
sedangkan janda, jika ia berada dalam keluarga, perlu dimintai
pendapatnya oleh ayahnya. "

Imam Malik berkata, "seorang perawan tidak perlu dimintai
pendapatnya oleh ayahnya, apakah sang perawan tersebut sudah
baligh atau pun belum, apakah dia perawan tua atau pun bukan.
Dan pemikahan yang dilangsungkan ayahnya unfuk dirinya dapat
diberlakukan, meskipun dia tidak menyukainya. Demikian pula jika
suaminya sudah menemuinya, kecuali suaminya belum
menggaulinya. Jika ia sudah bersama suaminya selama setahun
dan telah mengalami berbagai peristiwa, (kemudian dia bercerai
dari suaminya ifu), maka setelah ifu ayahnya fidak boleh
menikahkannya (dengan seorang pria) kecuali dengan izinnya,
meskipun suaminya itu belum menggaulinya-"

Imam Malik melanjutkan, "sedangkan unfuk seorang janda,

tidak dibolehkan bagi ayah maupun wali lainnya untuk
melangsungkan pemikahan untuk dirinya."

Imam Malik berkata, "sedangkan kakek berbeda dengan
ayah pada semua permasalahan yang telah kami sebutkan. Kakek
tidak boleh menikahkan perawan maupun lainnya, kecuali atas
seizin wanita yang akan dinikahkan, sebagaimana halnya semua
wali lainnya."

Terjadi perbedaan riwayat mengenai ucapan imam Malik
tentang perawan yang masih kecil dan tidak mempunyai ayah.
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Pada riwayat Ibnu Wahb disebutkan bahwa saudara laki-laki dari

sang perawan yang masih kecil ihr berhak untuk menikahkannya,

apabila dia memperhatikan kemaslahatan si perawan yang masih

kecil itu. Namun dalam riwayat hnul Qasim disebutkan bahwa hal

tersebut terlarang-

Abu Hanifah dan Abu Sulaiman mengatakan bahwa

seotang ayah dapat menikahkan putrinya yang masih kecil, selarna

ia belum baligh, apakah putrinya itu berstahrs masih perawan atau

sudah janda.

Namun apabila putrinya sudah baligh, maka dia dapat

menikah dengan siapa pun yang dikehendakinya, dan tidak perlu

izin ayah dalam hal itu, sebagaimana tidak perlu izin semua wali

lainnya. Dan ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang sudah

baligh, melainkan atas seizin puterinya itu, apakah putrinya ini

beretatus perawan atau janda. (Jadi, yang menjadi patokan adalah

sudah baligh atau belum). Abu Hanifah juga mengatakan, kakek ihr

seperti ayah pada semua permasalahan ifu.

AsySyaf i mengatakan bahwa seorang ayah dan kakek dari

pihak ayah, jika ayah sudah meninggal dunia, boleh menikahkan

perawan yang masih kecil, dan perawan ini tidak perlu

mendapatkan izin jika dia sudah baligh. Demikian pula dengan

perawan yang sudah detvasa. Namun tidak ada seorang pun yang

boleh menikahkan janda yang masih kecil, sampai si janda ini

baligh, apakah keperawanannya hilang karena dipaksa atau karena

kerelaannya, baik secara haram atau pun secara halal. Adapun

janda 5nng sudah dewasa, ayah, kakek maupun wali lainnya tidak

berhak menikahkannya, kecuali atas seizinnya. Dan dia berhak

untuk menikah dengan siapa pun yang dikehendakinya, jika dia

sudah baligh.
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Hujjah tentang diperkenankannya seorang ayah
menikahkan putrinya yang masih kecil dan berstatus perawan
adalah tindakan Abu Bakar yang menikahkan puterinya, Aisyah,
kepada Nabi S. Ketika itu, Aisyah baru berusia enam tahun. Ini
merupakan perkara yang sangat terkenal dan fidak perlu
disebutkan sanadnya.

Dan siapa saja yang mengklaim bahwa ifu merupakan
sebuah kekhususan, maka klaim tersebut tidak perlu dilirik,
berdasarkan firman Allah $&,

t;j o( ;J'zis- {;A ii lA e,{J'o*fr
@ g,{K'S;'

*sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasututtah itu suri
teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap
(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak
menyebut Allah. "(Qs. Al Ahzaab t33]: 21)

Karena apa pun yang dilakukan oleh Rasulullah s itu wajib
untuk kita teladani, kecuali jika ada nash yang menyebutkan bahwa
sesuafu itu merupakan kekhususan bagi beliau.

Jika ada yang mengatakan bahwa ini merupakan perbuatan
Rasulullah S dan bukan sabdanya. Lalu darimana kalian
mengkhususkan hal tersebut (ayah boleh menikahkan puterinya)
hanya kepada yang masih perawan saja, tanpa mencakup yang
sudah janda, dan hanya kepada yang masih kecil saja, tanpa
mencakup yang sudah de',ruasa? Padahal ini bukanlah termasuk
prinsip dasar kalian?

ASWG'&r
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Kami katakan, benar memang demikian, kami hanya

mengkhususkannya kepada perempuan yang masih kecil dan

masih perawan saja, berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada

kami melalui jalur periwayatan Muslim:

hnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sufuan bin

Uyaynah menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Sa'd, dari

Abdullah bin Al Fadhl, dia mendengar Nafi' bin Jubair

mengabarkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi $$ bersabda,

.w\*4';9ry e6;)
" seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada

walinya, dan seorang perawan perlu dimintai izinnya oleh ayahnya

terkait dirinya, dan izinnya adalah sikap diamnya."

Bedasarkan keumumam hadits ini, maka keluarlah (dari

cakupan hadits ini) seorang janda, baik yang masih kecil atau

sudah dewasa, dan keluar pula (dari cakupan hadits ini) perawan

yang sudah baligh. Karena permintaan izin hanya diperuntukan

bagi orang yang sudah baligh dan berakal, berdasarkan atsar yang

diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah St

" Diangkat pena (catatan dosa) dari tiga orang."

Lalu beliau menyebutkan di antaranya anak kecil sampai

qr\ Et, Wr"a ri*r;'*i +5t

."):";" ete)
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setelah itu, keruar pula (dari cakupan hadits tersebut)
perawan yang tidak mempunyai ayah, berdasarkan nash hadits
yang telah disebutkan.

Dengan demikian, tidak ada yang tersisa kecuari
perempuan yang masih kecil dan masih perawan, serta masih
mempunyai ayah.

Jika ada yang berkata, "Mengapa karian tidak mensahkan
seorang kakek yang menikahkan cucunya sebagaimana seorang
ayah menikahkan putrinya?,,

Terhadap orang-orang yang mengatakan pemyataan
tersebut, kami nyatakan:

Hal tersebut (tidak samanya kedudukan kakek dengan ayah)
berdasarkan kepada firman Allah &,

e-ztslriS'J*.*,.ts
'Dan ddahah seorang membuat dosa merainkan

kemudharatannya kembati kepada dirinSn sendiri ...,,, (Os. Al
An'aam [6]: 164)

Berdasarkan firman Alrah tersebut, maka tidak boreh
mengeluarkan seseorang dari keumuman ayat ini, kecuari yang
dinyatakan oleh hadits, dan orang itu adalah ayah.

Berdasarkan hadits yang disebutkan di atas, maka bataflah
perkataan Al Hasan dan hrahim yang sudah kami kemukakan di
atas.

Adapun pendapat Imam Malik yang menyatakan: seorang
wanita yang sudah tinggal bersama suaminya kurang dari safu
tahun namun suaminya belum menggaulinya, bahwa ayahnya
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berhak menikahkannya dengan pria lain, namun apabila sudah

tinggalbersama suaminya selama safu tahun dan sudah mengalami

berbagai peristiwa maka ayahnya tidak berhak menikahkannya

dengan pria lain kecuali dengan izinnya.

Sebenamya pendapat imam tersebut sangat tidak valid,

karena pendapat tersebut tidak ditopang oleh ayat Al Qur'an dan

Sunnah, baik yang shahih maupun yang dha'if, tidak sesuai

dengan perkataan seorang pun sebelumnya, tidak sejalan dengan

qiyas dan bukan pula merupakan pendapat yang representatif.

Sedangkan sikap Asy-Syafi'i yang menyamakan wanita

yang masih kecil namun sudah pemah melakukan hubungan

badan secara haram dengan seorang janda, pendapat tersebut

jelas-jelas keliru. Karena, kami tanyakan kepada mereka, 'Jika

wanita tersebut baligh, kemudian melakukan perzinaan, maka

ketika mendapati hukuman had, apakah statusnya ifu sebagai

seorang perawan ataukah seorang janda?"

Jika mereka menjawab bahwa statusnya adalah perawan,

maka jelaslah rusaknya pendapat mereka yang menyatakan wanita

yang masih kecil namun sudah melakukan hubungan secara haram

itu sama dengan janda. Dan dapat dinyatakan secara sah bahwa

wanita yang seperti ifu hukumnya sama dengan perawan.

Adapun pihak-pihak yang menyatakan bahwa janda dan

perawan yang sudah baligh berhak menikahkan dirinya dengan

lak-laki yang dikehendakinya, meskipun ayahnya tidak

menyetujuinya, dan demikian pula dengan pihak-pihak yang

menyatakan bahwa seorang ayah berhak menikahkan putoinya

dengan seorang pria, meskipun putrinya tidak suka, sebenamya

kedua pendapat tersebut jelm-jelas keliru, berdasarkan atsar yang

kami sebutkan di atas tadi, yaitu sabda Rasulullah $:
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G;l
" Seorang janda lebih berhak terhadap diinya dai pada

walinya. Sedangkan seoftng perawan perlu dimintai izinnya oleh

ayahnya."

Di dalam hadits ini, Rasulullah S membedakan antara
perawan dan janda. Rasulullah # jrgu menetapkan bahwa janda

lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Hal itu
mengandung ketentuan bahwa ayahnya tidak berwenang

menikahkannya, dan dia sendiri lebih berhak terhadap dirinya
daripada ayahnya maupun wali lainnya.

Di lain pihak, Rasulullah $ menetapkan bahwa seorang

perawan kondisinya berbeda dengan janda. Rasulullah mewajibkan
kepada seorang ayah untuk mengajak berunding putrinya. Dengan

demikian, maka dapat dinyatakan secara sah bahwa harus ada dua
hal terkait dengan pemikahan seorang perawan yaifu:

- Izin dari pihak perawan itu sendiri

- Permintaan izin dari ayahnya.

Dengan demikian, maka tidak sah menikahkan seorang
perawan kecuali dengan adanya dua syarat tersebut.

Adapun firman Allah &,

"4;*l*'JLW|$s
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*Dan frdaHah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendin." (Qs. Al An'aam

16l:754)

Sebenamya firman Allah tersebut menetapkan tentang

tidak berlakunya pemikahan yang dilangsungkan seorang ayah

unfuk anak perempuannya yang masih perawan cian sudah

dewasa, apabila pemikahan tersebut tidak disertai dengan izin dari

si putrinya itu.

Selain itu, terkait dengan permasalahan ini, ada pula

beberapa atsar shahih sebagai berikut:

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, AI Marwazi

mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan

kepada kami, Muawiyah bin Shalih mengabarkan kepada kami, Al

Hakam bin Musa mengabarkan kepada kami, Syu'aib bin Ishaq

mengabarkan kepada kami dari Al Auza'i, dari Atha' bin Abi

Rabah, dari Jabir bin Abdullah,

bahwa seorang pria menikahkan putrinya yang masih

perawan tanpa seizin putrinya itu,lalu putrinya itu mendatangi

Nabi S dan mengadukan perkara itu, lalu beliau pun memisahkan

antara dia dan suaminya.

Muawiyah bin Shalih ini adalah Al Asy'ari, seorang perawi

yang terpercaya. Dia bukanlah Al Andulisi Al Hadhrami, seorang

perawi yang dha'if. Hal itu sudah diketahui sejak lama.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Daud Al Mashishi

mengabarkan kepada kami, Husain bin Muhammad mengabarkan

kepada kami, Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami dari

Al Muhafla - n8l I



AWub As-Sakhtiyani, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa
seorang gadis yang masih perawan datang kepada Nabi {s, lalu
berkata, "Sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku." Dan
gadis tersebut tidak suka dengan pemikahan itu. Maka Nabi S
menolak pemikahannya itu.

Abu Umar Ahmad bin Qasim mengabarkan kepada kami,
ia berkata: Ayahku yaitu Qasim bin Muhammad bin easim
menceritakan kepadaku, ia berkata: Kakekku yaihr easim bin
Ashbagh menceritakan kepadaku: Muhammad bin hrahim
menceritakan kepada kami, Imran mengabarkan kepada kami,
Duhaim mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Ziyab mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari hnu Umar, ia berkata,

"Sesungguhnya ada seorang pria yang menikahkan
putrinya yang masih perawan. Namun, putrinya itu tidak suka
dengan pemikahan itu. [-alu putrinya mendatangi Nabi 6$, dan
beliau pun menolak pemikahannya ifu."

Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid mengabarkan kepada
kami, hrahim bin Muhammad AI Balkhi mengabarkan kepada
kami, Al-Farabri mengabarkan kepada kami, Al Bukhari
mengabarkan kepada kami, Muaz hnu Fadhalah mengabarkan
kepada kami, Hisyam Ad-Dasfuwa'i mengabarkan kepada kami
dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu salamah bin AMinahman bin
Auf, bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, bahwa
Nabi S bersabda,

I
I
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" seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia diajak

bermusyawarah, dan seorang gadis (perawan) tidak boleh

dinikahkan sampai dimintai izinnya."

Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana izinnya

seorang perawan?" Beliau menjawab:

. 2o ao'
.c-S...,.j dl

"Dia sebaiknya diam."

Atsar-atsar yang terkait dengan permasaltfian ini sangat

banyak sekali. Namun apa yang kami sebutkan di atas sudah lebih

dari cukup. Penolakan terhadap ayah yang menikahkan putoinya

yang berstatus janda tanpa seizin putrinya juga terdapat di dalam

hadits Khansa bin Khidam.

Ali mengatakan, sebagian dari mereka (pihak-pihak yang

berseberangan pendapat dengan kami) mengatakan bahwa

Nabi 4S menikahkan puterinya tanpa meminta persetujuan

mereka.

Terkait dengan apa yang mereka katakan, kami katakan

bahwa hal tersebut tidak diketahui di dalam atsar sama sekali.

Sebaliknya, haltersebut merupakan klaim dusta. Justru pada salah

atsar yang diriwayatkan secara mursal, dinyatakan bahwa Nabi @

biasa meminta persefujuan puteri-puterinya.

Di dalam kitab Al-Ishal kami sudah mengemukakan secara

panjang lebar interupsi yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang

ucapannya tidak perlu diperhatikan terhadap atsar-atsar yang kami

kemukakan. Mereka mengintempsinya dengan menyatakan bahwa

sebagian dari riwayat yang kami kemukakan tersebut berbeda

Ar Muharra _ t rg3 I



-t

dengan riwayat yang disebutkan oleh orang lain. padahal semua
itu tidaklah begitu berarti. Karena perbedaan redaksi bukanlah
cacat pada sebuah hadits. Sebaliknya, jika semuanya memang
diriwayatkan para perawi yang tsiqah, maka semuanya wajib unfuk
diamalkan dan dilaksanakan sesuai dengan kandungan yang
terdapat di dalam redaksinya. ndak boleh sebagiannya ditinggal-
kan dan sebagian lainnya diamalkan.

Karena hujjah itu dapat ditegakkan dengan semuanya. Dan
mentaati riwayat yang shahih bersumber dari Rasulullah S
mempakan suafu hal yang diwajibkan bagi semua orang, dan
menyalahi riwayat tersebut merupakan atau kemaksiatan. Jika
sebagiannya diriwayatkan secara dhaif, maka menggunakannya
sebagai argumentasi atas dasar riwayat para perawi tsiqah
mempakan sebuah kesesatan.

Pendapat seperti pendapat kami juga diriwayatkan dari
sebagian dari ulama salaf:

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Abdullah
bin Muhammad bin utsman mengabarkan kepada kami, Ahmad
bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz
mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal mengabarkan
kepada kami, Hammad bin salamah mengabarkan kepada kami,
Asy,b As-sakhtiyani mengabarkan kepada kami dari Ikrimah,

bahwa Utsman bin Affan apabila hendak menikahkan
salah seorang putrinya, maka ia menghampiri kerambu putoinya,
kemudian mengabarkan kepada putrinya, bahwa ada seseorang

Sang melamamya.

Hammam bin Ahmad mengabarkan kepada kami, hnu
Mufarril mengabarkan kepada kami, hnu A'rabi mengabarkan
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kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq

mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Habib, dari Nafi', ia

berkata, "lbnu Umar biasa mengajak musyawarah putrinya terkait

dengan pemikahan mereka."

Dengan sanad yang sama diriwayatkan sampai kepada hnu

Juraij: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia

fthawus) berkata, "Kaum perempuan perlu diajak musyawarah

terkait dengan pernikahan mereka."

hnu Thawus berkata, "Kaum lelaki juga sama dengan

kaum perempuan dalam permasalahan itu. Mereka tidak boleh

dipaksa, bahkan lebih tidak boleh daripada kaum perempuan."

Dengan sanad yang sama diriwayatkan sampai kepada

Abdurrazaq dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, ia

berkata, "seorang ayah perlu mengajak musyawarah putrinya,

baik yang masih perawan maupun png sudah janda-"

Pendapat tersebut mempakan pendapat Ats-Tsauri, Al

Auza'i, Hasan bin Hayya, Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta

Abu Sulaiman dan para sahabat kami. Kepada Allah-lah kami

memohon taufik.

Kami tidak mengetahui dalil yang menjadi landasan pihak-

pihak yang berpendapat bahun seorang ayah boleh menikahkan

putrinya yang masih perawan nalnun sudah dewasa.

Namun demikian, mereka berkata: Diriwayatkan bahwa

seorang ayah boleh menikahkan pufoinya yang masih perawan

ketika ia masih kecil. Maka, puteriryra itu tetap dalam kondisi

seperti itu ketika ia telah derpasa.

fugumentasi yang dikemukakan tersebut sama sekali bukan

sesuatu yang perlu diperhatikan, karena dua alasan:
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Pertama, ada nash yang membedakan antara orang yang
masih kecil dan yang sudah dewasa, yaitu sabda Rasulullah #,
"Pena catatan dosa diangkat dari tiga orang." lalu beliau
menyebutkan diantaranya, "Anak kecil sampai dia dewasa."

Kedua, argumentasi mereka itu berdasarkan kepada kias,
sementara semua kias itu tidak valid. Apabila mereka
membenarkan pengkiasan perempuan yang sudah dewasa kepada
yang belum dewasa, berarti merekajuga perlu mengkiaskan kakek
kepada ayah. Demikian pula dengan para wali lainnya yang juga
hams dikiaskan kepada ayah. Jika mereka tidak melakukan ifu,
berarti mereka telah melakukan hal yang kontradiktif dalam
penggunaan kiasnya.

Dan sebagai bantahan atas argumentasi mereka itu, kiranya
cukuplah nash-nash yang kami sebutkan di atas, yang terkait
dengan penolakan pernikahan yang dilangsungkan ayah unfuk
putrinya tanpa izin dari putrinya. Kepada Allahiah kami memohon
taufik.

Jika seorang perempuan gila, yaifu yang tidak waras,
menjadi baligh, maka tidak perlu meminta izinnya dan tidak perlu
meminta mandatnya. Karena dia ildak boleh dinikahkan oleh
ayahnya maupun wali lainnya, sampai dia mungkin untuk dimintai
izinnya, dimana 'dimintai izinnya' inilah perkara yang
diperintahkan oleh Rasulullah S.

1823- Masalah: Seorang ayah dan wari lainnya tidak
diperkenankan menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, sampai
dia baligh. Jika dia tetap melakukan hal itu, maka pemikahan
tersebut dapat dibubarkan, selamanya.

l-rs6l - ArMuhaua
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Namun pemikahan ini dibolehkan oleh sekelompok orang

yang tidak memiliki hujjah, kecuali hanya kias. Yaitu mengkiaskan

anak laki{aki yang masih kecil itu kepada anak perempuan yang

masih kecil.

Ali mengatakan, semua kias ifu batil. Seandainya kias (anak

laki-laki yang masih kecil kepada anak perempuan yang masih

kecil) ini benar, tentunya kias ini bertentangan dengan kias lain

yang sama sepertinya. Yaitu, bahwa mereka telah sepakat bahwa

apabila anak laki-laki sudah baligh, maka baik ayahnya maupun

wali lainnya sama sekali tidak dapat mengintervensi

pemikahannya. Pendapat mereka ini berseberangan dengan

pendapat mereka terkait anak perempuan, dimana ayah tetap

memiliki kewenangan terhadapnya, baik dengan mengizinkan

pemikahan yang dikehendakinya, dengan menikahkannya secara

Iangsung, atau pun dengan menjaga aspek kesetaraan pasangan.

Jika hukum antara anak laki{aki dan anak perempuan yang sudah

baligh ini berbeda, maka demikian pula hukum yang berlaku saat

keduanya masih kecil.

Adapun firman Allah &,

"Yt*l*'JL*i,t,
"Dan frdaHah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendii." (Qs. Al An'aam

[6], 164)

Sebenamya firman Allah ini larangan seseorang melakukan

akad untuk orang lain, kecuali jika ada nash Al Qw'an atau

sunnah yang menetapkan berlakunya akad tersebut. Sedangkan di

sini tidak ada nash Al Qur'an maupun sunnah yang menunjukan
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sahnya pemikahan yang dilangsungkan ayah unfuk anak laki-
lakinya yang masih kecil.

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh sekelompok salaf.

Diriwayakan kepada kami melalui jalur periwayatan
AMurrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia
berkata, "Apabila dua anak kecil dinikahkan oleh ayah masing-
masing, maka keduanya memiliki hak pilih (apakah akan
melanjutkan pemikahan atau tidak) setelah dewasa, dan keduanya
pun tdak saling mewaris jika meninggal dunia sebelum itu
(sebelum dewasa)."

Dengan sanad yang sama sampai kepada Ma,mar,
diriuayatkan dari Qatadah, bahwa ia berkata, "Apabila dua anak
kecil dinikahkan oleh ayah masing-masing, kemudian keduanya
meninggal dunia sebelum dewasa, maka tidak ada hak waris di
antara keduanya."

Ma'mar berkata, "Tidak ada perbedaan apakah keduanya
dinikahkan oleh ayah masing-masing atau oleh wari lainnya."

Pendapat ini merupakan pendapat Sufuan Ats-Tsauri.

Kepada Allahlah kami memohon taufik.

1824. Masalah: Apabila seorang perawan masuk Islam,
sedangkan ayahnya masih kafir, atau ayahnya gira, maka sang
per€rwan tersebut hukumnya sama dengan perawan yang tidak
mempunyai ayah. Sebab, Allah tidak menetapkan adanya
perualian di antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman.

Allah @ berfirman,
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*Hai onng-orang tang beiman, kamu iadikan
penolongmu l<aum yang dimurkai Allah. S*ungguhnSn merel<a

telah pufus asa terhadap negeri akhirat sebagaimana orang-oftng

kafir gng tekh benda dalam kubw berputus asa. " (Qs. AI

Mumtahanah [60]: 13)

Allah & irgu berfirman,

<r#Y-,6. rqi,#. Lt;rsV',$"#Jr,

"!i,AI 
<ri$i ffit q

W a5- A V;; 61 <,il;_)', f:)\ ofi;
T *3.-;::tfrLLfrt

/ r/r/aot*)

"Dan orang'orang yang beiman, lelaki dan perempuan,

sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang

lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari

Jnng mungkar, mendirikan shalat menunaikan zakat dan mereka

taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diben rahmat oleh

Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha B$aksana."

(Qs. AfTaubah {91: 71)

Tentang orang gila, diriwayatkan secara shahih dari

Rasulullah,$, bahwa beliau bersabda, "Pena catatan dosa
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diangkat dari tiga orang." Lalu beliau menyebutkan salah safunya,
"Orang gila, sampai dia sembuh/sadar."

Diriwayatkan pula secara shahih, bahwa orang gila ifu tidak
diperintahkan, baik untuk mengajak musyawarah atau pun
melangsungkan pemikahan. Karena yang diperintahkan oleh Allah
unfuk melakukan semua ifu hanyalah orang-orang yang waras.

Oleh karena ifu, sang perawan yang ayahanya gila ifu
berhak unhrk menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya,
namun harus atas seizin walinya yang lain selain ayahnya, atau
atas seizin penguasa.

Demikian pula sebaliknya ketika ayah yang sudah masuk
Islam, sementara puterinya belum memeluk Islam.

Adapun jika ayahnya sudah masuk Islam, dan puterinya
pun sudah memeluk agama Islam, atau ayahnya yang gila sudah
sembuh, maka sang perawan tersebut kembali kepada hukum
'perawan yang masih mempunyai ayah'. Karena ayahnya sudah

kembali masuk ke dalam cakupan perintah untuk menikahkannya
dan mengajaknya musyawarah terkait pemikahannya.

Adapun budak perempuan yang masih kecil dan tidak
punya ayah, baik masih perawan ataupun sudah janda, maka
tuannya tidak boleh mengawinkannya, karena ketenfuan boleh
mengawinkan ini hanya berlaku untuk ayah saja. Namun jika
budak perempuan yang masih kecil ifu mempunyai ayah, maka
ayahnya tidak dapat mengawinkannya kecuali atas seizin fuannya,
meskipun ayahnya ini orang merdeka. Karena ayahnya itu bekerja
untuk fuannya. sebab, budak perempuan tersebut termasuk salah
satu harta hrannya. Terkait hal ini, Allah S berfirman,
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"t$l*'JL6:'t:
'Dan frdaklah seoftrng membuat dosa melainkan

kemudltaratann5n kembali kepada dirinya sendiri." (Qs. Al An'aam

[6]: 164)

Dalil atas pendapat yang kami sebutkan, yaitu bahwa

seoftmg hran boleh menikahkan budak perempuannya yang masih

kecil, adalah firman Allah &,

bt'?'Y{' frE u'b*16K" itsii;r;i
@ryA5{i'6i#uxfrGi6't'K

"Dan kawinkanlah oftng-orang Wng sendirian di antara

l<amu, dan orang-oring yang lalnk herkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu Wng
perempuan. Jika mereka miskin Anah akan memampukan mereka

dengan kumia-Nya. dan Allah Maha luas (pembenan-Np) lagi

Maha Mengebhra. "(Qs. An-Nur l24l:32).

Selain itu, orang yang masih kecil itu disifati cakap dalam

agamanya, dan tidak pula termasuk ke dalam golongan orang-

oftmg shaleh. Akan tetapi, setiap musiim gang sudah mukallafl

termasuk orang-orang yang shalih karena ucapannya: Tidak ada

Tuhan yang berhak disembah dengan sebenamya kecuali Allah,

Muhammad adalah utusan Allah.

1825. Masalah: Tidak ada izin sarna sekali bagi

penerima wasiat unhrk menikahkan seseorang, baik dia laki-laki

Al Muhalla - tlr, I



maupun perempuan, baik keduanya masih kecir atau sudah
dewasa.

Karena laki-laki dan perempuan yang masih kecir,
sebagaimana yang telah kami sebutkan, raki-laki yang masih kecir
itu fidak boleh dinikahkan oreh ayahnya maupun wali lainnya,
sedangkan perempuan yang masih kecil hanya boleh dinikahkan
oleh ayahnya saja.

Adapun jika keduanya sudah dewasa,
tidak luput apakah keduanya waras atau gila.

Jika keduanya gila, maka kami sudah jelaskan bahwa
orang gila itu tidak sah dinikahkan oreh seorang pun, baik ayah
maupun wali lainnya-

Namun jika keduanya berakar dan barigh, keduanya tidak
boleh dinikahkan oleh sang penerima wasiat, sebagaimana yang
sudah kami jelaskan pada pembahasan rarangan merangsungkan
akad, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Di antara orang-orang yang mengatakan tidak ada cela bagi
penerima wasiat unhrk menikahkan adalah Abu Hanifah, Asy-
Syafi'i, serta Abu Sulaiman dan para sahabatrya.

Jika ada seseorang yang berusaha mengaburkan
permasalahan dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami
melalui jalur periwayatan waki' dari yahya bin Abdinahman bin
Abi t abibah, dari kakeknya, ia berkata, "Rasuruilah s bersabda,

l14;.'',vU ;j .gt ;i q e A

maka kondisinya
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'Siapa saia yang menghalangi anak yatimnya unfuk

menikah, kemudian si yatim tersebut berzina, maka dosanya

ditanggung kedua belah pihak (yatim dan yang menghalanginya)''"

Maka kami katakan bahwa ini merupakan riwayat mursal,

dan riwayat mursal itu tidak dapat dijadikan hujjah-

Selain itu, riwayat tersebut bersumber dari riwayat

Abdunahman bin Abi Syaibah, seorang perawi ymg dha'if-

Lagi pula, di dalam hadits tersebut tidak disebutkan kata

penerima wasiat. Ada kemungkinan sosok yang dimaksud sebagai

penghalang tersebut adalah kepala suku yang menghalangi anak

yatimnya untuk menikah secara lalim.

1826. Masalah: Siapa saja yang berwasiat bahwa apabila

dirinya meninggal dunia, maka puterinya yang masih perawan

harus dinikahkan, baik puterinya masih kecil atau sudah dewasa,

berarti wasiat tersebut merupakan wasiat yang msak sehingga

tidak boleh dilaksanakan.

Dalil unfuk pendapat tersebut adalah,

Apabila seorang perempuan yang masih kecil ditinggal

ayahnya, maka dia menjadi anak yatim. Dan terkait dengannya,

ada nash yang menyebutkan bahwa seorang yatim perempuan

tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya-

Sedangkan perempuan yang sudah dewasa, apabila

ayahnya masih hidup, maka ayahnya tidak berhak menikahkannya

tanpa meminta izinnya. Maka, apalagi setelah ayahnya meninggal

dunia.

Selain itu, diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah $'
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"Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka
terpufuslah atnalnya, kecuali dari tiga hal.,,

Ini tidak termasuk yang tiga ifu. pendapat ini merupakan
pendapat Abu Hanifah, Asysyafi'i serta Abu sulaiman dan para
sahabahrya.

1827 - Masalah: ndak boleh merangsungkan akad nikah
kecuali dengan menggunakan kata jawaz (kawin) atau nikah
(nikah), atau tamlik (penetapan milik), atau imkan
(kemampuan/kuasa).

Tidak boleh melangsungkan akad nikah dengan
menggunakan kata hibah (hibah) dan kata rainnya, karena alasan
yang telah kami sebutkan. Atau dengan kata non arab yang
mengungkapkan maksud dari kata-kata yang sudah kami sebutkan,
bagi siapa saja Snng dapat berticara dengan baik dengan bahasa
selain bahasa Arab tersebut.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah SI,

'Maka kaunrTilah wanita-umnita 1an) wns kamu senangi:
Dua, tiga atau empaf."(Qs, An-Nisaa' t4]: 3)

Juga firman Allah &,

It

&,ii;i;, [41'6&4$6w6
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L$A5fi3"4#tXGi61i'K
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiian di antara

kamu, dan orang-orang yang tayak herkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang tetaki dan hamba-hamba sahayamu wng
perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan

mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha

Mengetahui. " (Qs. An-Nuur l24l: 32),

Juga firman Allah &,

&"K'{"$6{;t6qi% $6i
63'g-'"er:\;:i'

@ $fr;;n5
"Maka tatkala hid tetah mengakhii keperluan terhadap

istinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya

tidak ada keberatan bagi omng mukmin untuk (mengawini) istei-

istei anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat ifu tekh

menyelesaikan keperluann5n daripada isterinya. Dan adalah

ketetapan Attah itu pasti teriadi- "(Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al

Bukhari: Said bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, Abu

Ghassan yaitu Muhammad bin Muthanif Al Madani mengabarkan

kepada kami, Abu Hazim mengabarkan kepadaku dari sahl bin

'it#;6eQ'*f:l

AlMuhalla - El



Sa'd As-saidi, bahwa seorang perempuan menawarkan dirinya
kepada Nabi S ....

Perawi kemudian menyebutkan hadits tersebut beserta pria
yang melamar wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Lalu
Rasulullah S berkata kepada pria tersebut:

to

eryJt U',rVe.
"IGmi sudah menikahkan engkau dengan perempuan ifu,

dengan maharAl Qur'an yang ada pada dirimu.,'

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq dari
Ma'mar dan Sufuan Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Abu
Hazim, dari sahl bin said As-Saidi. lalu perawi menyebutkan
hadits seperti hadits di atas. Dan Nabi juga bersabda kepada pria
tersebut:

to.yrit'u'e;q6J{"i
"Aku sudah menjadikan perempuan ifu mitihnu dengan

mahar Al Qur'an yang ada pada diimu.,,

Diriwayatkan juga kepada kami melalui jarur periwayatan
Abdul Azizbin Abi Hazim, dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'd, ,,L-alu

beliau bersabda dalam hadits tersebut:

t

lT-il'u'e;1 qqs${&';;i
'Aku sudah menjadikan O;r* itu mitikmu dengan

maharAl Qur'an 5nng ada pada ditirnu,.,,

Jika ada seseorang yang berkata:

Wt*iu3
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Hadits ini diriwayatkan oleh Sufuan bin Uyaynah, dari Abu

Hazim, dari Sahl, ia berkata di dalamnya:

"Aku sudah menikahkan engkau dengan perempuan ifu-"

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Zaidah dan Hamd

bin Zaid serta Abdul Aziz Ad-Dawardi, mereka semua

meriwayatkan dari Abu Hazim, dari sahl. Lalu mereka berkata di

dalamnya:
Jo

41"-Al'.a ,+\ri tiSL3)"r*3

"Aku sudah menikahkan engkau dengan perempuan ifu,

maka ajarilah perempuan ifu Al Qur'an."

Hadits tersebut berkenaan dengan peristiwa yang sama:

pria tersebut juga pria yang sama, dan wanita itu pun wanita yang

sama? Ia (Sahl) berkata, "Benar, semua itu benar-"

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al

Bukhari: Abdah bin Sulaiman Ash-shaffar mengabarkan kepada

kami, Abdus Shamad bin AMil Warits mengabarkan kepada kami,

Abdullah bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Tsumamah

bin Anas bin Malik mengabarkan kepada kami dari Anas bin

Malik, dari Nabi $, bahwa apabila beliau mengucapkan suatu

kata, beliau mengulanginya tiga kali, hingga kata yang beliau

ucapan itu dapat dipahami.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa kata-

kata tersebul (nikah, iazaw dan tamlih merupakan kata-kata yang

seluruhnya pemah diucapkan Nabi S ketika memberikan
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t\ ?4i;\,1 i,t

pelajaran kepada kita tentang kata-kata yang membuat akad nikah
menjadi sah.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Diantara ulama yang mengemukakan pendapat seperti
pendapat kami adalah Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

sementara Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahwa
pemikahan sah dengan menggunakan kata hibah. pendapat ini
sangat lancang sekali. Sebab, Allah Taala berfirman,

;#-t;6,1$ oL"^ti rfS

*Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dAinya
kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya, sebagai
pengkhususan bagimu, bukan unfuk semua orang mul<rnin. " (es.
Al Ahzaab [33]: 50)

Berdasarkan firman Allah tersebut, maka dapat dinyatakan
secara sah bahwa pemikahan yang menggunakan kata hibah itu
hukumnya batilbagi selain Nabi.

Yang mengherankan adalah perkataan mereka yang tidak
sependapat dengan kami, yang menyatakan bahwa (akad nikah
dengan kata) hibah yang diharamkan adalah (akad nikah dengan
kata) hibah yang tidak ada mahamya. pendapat ini semakin
memperjelas kesesatan dan kebohongan mereka saja, serta klaim
mereka yang tidak benar dalam permasalahan agama.

Yang mengherankan juga adalah sikap mereka terkait
dengan wanita yang menghibahkan diri. padahal Allah & telah
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menyatakan bahwa wanita tersebut hanya halal bagi Rasulullah $
saja, tidak bagi seluruh kaum muslimin. Namrrn mereka
menjadikan hukum khusus itu sebagai hukum umum yang juga
berlaku untuk selain Rasulullah $.

Setelah ifu, mereka menyikapi apa yang sudah ditetapkan
oleh Rasulullah S terkait sahnya pemikahan dengan mahar

berupa cincin besi atau mengajarkan Al Qur'an, dan mereka
menjadikan itu sebagai sesuafu yang khusus untuk beliau.

Seandainya mereka membalik pendapatnya, tenfu saja pendapat

mereka itu benar. Kepada Allah{ah kita memohon perlindungan.

L828- Masalah: Sebuah pemikahan tidak sah kecuali
dengan adanya kesaksian dua orang saksi yang adil atau lebih,
atau dengan publikasi yang umum terhadap masyarakat luas. Jika
kedua saksi tersebut menyembunyikan pernikahan yang dilakukan,
maka sikap ifu sama sekali tidak memudharatkan pernikahan

tersebut walau sedikit pun.

Muhammad bin Ismail Al Udzri dan Muhammad bin Isa

mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ali
Ar-Razi Al Muthawi'i mengabarkan kepada kami, Muhammad bin
Abdillah Al Hakim An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Aku mendengar Abu Bakar bin Ishaq Al Imam berkata:
Abu Ali Al Hafiz menceritakan kepadaku.

Al Hakim berkata: Kemudian aku bertanya kepada Abu Ali,
lalu ia bercerita kepadaku, dimana ia berkata: Ishaq bin Ahmad bin
Ishaq Ar-Raqqi mengabarkan kepada kami, Abu Yusuf bin Ishaq
bin Muhammad Al Hajjaj Ar-Raqqi mengabarkan kepada kami, Isa

bin Yunus mengabarkan kepada kami, hnu Juraij mengabarkan

\-
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kepada kami dari Sulaiman bin Musa, dai- Az-Zuhri dari Unuah,
dari Aisyah, ia berkata,

"Rasulullah S bersabda,

a+ar W, ()p;t ;i )irr

)l: ,fi;st w t*',Fi'ub ,|yt tiLt5rl, J"r,
/l

.;i ;, u; ;;L,6rv rrj^*t
'Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya dan

tanpa kedua saksi yang adil, maka pemikahannya batil. Jika pria
yang menikahinya sudah menggaulin5n, maka dia berhak
mendapatkan mahar. Jika mereka berseteru (terkait pemikahan
itu), maka penguasa adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki
wali'."

Dalam permasalahan ini, tidak ada sanad yang shahih
kecuali sanad ini, yakni yang menyebutkan dua saksi yang adil. Ke-
shahih-an sanad ini saja sudah cukup unfuk menunjukan ke-
shahihan hadits ini.

Jika ada yang berkata: Atas dasar apa kalian mensahkan
pemikahan yang diumumkan secara luas dan yang disaksikan oleh
seorang pria dan dua orang wanita adil, atau yang disaksikan
empat orang wanita yang adil?

Terhadap mereka yang mengajukan pertanyaan tersebut,
kami katakan:

Mengenai publikasi secara luas, itu karena setiap orang
yang jujur pada beritanya adalah orang yang adil dan jujur terkait
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berita yang disampaikannya. Apabila dia mempublikasikan suatu

pemikahan, maka dua orang atau lebih yang mempublikasikan

pemikahan tersebut, tenfunya mereka semua merupakan orang-

orang yang jujur dan adil.

Demikian juga dengan seoftmg pria dan dua orang wanita.

Pada keduanya terdapat kedudukan dua saksi yang adil, tanpa

diragukan lagi. Karena apabila dari pria dan wanita dikabarkan

sesuatu, maka yang lebih dominan (untuk dinukil) adalah pihak

pria.

Adapun terkait dengan kesaksian empat orang perempuan,

hal itu berdasarkan kepada saMa Rasulullah S:

.,y'St itp /44 r't"rJti;r*
"Kesaksian seorang Wrempuan ifu separuh dart kesaksian

pia.'
Kami sudah menyebutkan hadits ini berikut sanadnya pada

pembahasan tentang kesaksian.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Namun demikian, ada sekelompok orang yang mengatakan

bahwa apabila kedua saksi tersebut menyembunyikan pemikahan

tersebut, maka pemikahan tersebut mempakan pemikahan sirri,

sehingga pemikahan itu batil.

Terhadap mereka yang mengemukakan pendapat seperti

itu, kami katakan bahwa pemyataan tersebut keliru karena dua

alasan:

Pertama, tidak ada larangan melakukan nikah sirri, selama

tersebut disaksikan oleh dua orang salrsi yang adil.

t-
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Kedua, pemikahan yang diketahui oleh lima pihak itu
bukanlah pemikahan sirri. Kelima pihak yang dimaksud itu adalah
pihak yang menikah, pihak yang dinikahi, pihak yang menikahkan,

dan dua orang saksi.

Terkait pemikahan sirri id, seorang penyair berkata,
"Camkanlah, bahwa setiap rahasia yang diketahui oleh dua orarlg

itu akan terbongkar."

Penyair yang lain berkata, "Rahasia ifu yang diketahui oleh

dua orang. Dan setiap rahasia yang diketahui oleh lebih dari dua

orang itu pasti tersebar luas."

Di antam pihak-pihak yang membolehkan/mensahkan
pemikahan yang disembunyikan oleh dua orang saksi tersebut

adalah Abu Hanifah, AsySyafi, Abu Sulaiman dan para sahabat

mereka.

L829 - Masalah: Pemikahan yang tidak menyebutkan

mahar itu dapat dinyatakan sah, namuan hanya tidak disebutkan

saja. Akan tetapi apabila pernikahan ifu disSnratkan tidak ada

mahamya, maka pemikahan tersebut batal selamanya-

Dalil atas hal tersebut adalah firman Alluh &,

e,zi,_j,r#

"Tidak ada kewajiban memba5nr (mahar) ua, kuriu, iiku
kamu menceraikan istei-isteri kamu sebelum karnu

'V"f f'Lr; { u';al'FL d, ru i:1 S
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dengan mereka, dan sebelum kamu menenhtkan maharnya. "(Qs.

Al Baqarah [21:236).

Dalam ayat ini, Allah S mensahkan pemikahan yang di

dalamnya fidak disebutkan jumlah mahar untuk mempelai
perernpuan. Karena, Allah S mensahkan talak yang dijahrhkan.

Sementara talak yang dijatuhkan tidak bisa dinyatakan sah kecuali

pemikahannya sah.

Namun jika disyaratkan tdak ada mahar di dalam

pemikahan tersebut, maka pemikahan tersebut batal, berdasarkan

sabda Rasulullah $:
.lt 

dr, , toz )r. ./-/ o , 
t il t

)p ,FS p oirt ."q "r4'A y'-3 "f

"setiap qnrat5nng tidak ada di dalam kibb Allah 4$, maka

sjant itu bafrl."

Sementam syarat tidak adanya mahar ini merupakan s5rarat

yang tidak ada di dalam kitab Allah, sehingga syarat ini pun batil.

Justnr Srang disebutkan di dalam kitab Allah adalah pembatalan

sgrarat tidak adanyra mahar. Allah $ berfirman,

ut<..'^t1w3'3iY41i3;i

"Bqikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yanq kamu

nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-

Nisaa' [4]' 4)

Apabila syarat tersebut batil, maka pemikahan yang

disebutkan juga tidak sah, kecuali atas dasar mensahkan sesuafu

,'

.Jrt;.
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yang tidak sah. Dengan demikian, pernikahan tersebut tidak dapat
dinyatakan sah. Kepada Allahlah kita memohon taufik.

1830. Masalah: Apabila mempelai perempuan yang

mahamya belum ditetapkan menuntut pemberian mahar, maka
funtutannya tersebut harus dikabulkan. Jika ia dan suaminya saling
meridhai atas sesuatu yang sah unfuk dimiliki, maka sesuatu ifu
merupakan mahar bagi mempelai perempuan, dan dia tidak ada

mahar Iain baginya. Jika terjadi perselisihan mengenai besaran

mahar, maka untuk mempelai perempuan dipufuskan harus diberi
mahar standar, baik mempelai laki{aki suka dengan putusan

tersebut atau pun tidak, baik mempelai perempuan suka dengan
pufusan tersebut ataupun tidak.

Dalil atas hal itu adalah:

Tidak ada silang pendapat mengenai sahnya sesuatu yang

diridhai kedua belah pihak (untuk dijadikan mahar), apabila sesuatu

itu bisa untuk dimiliki. Akan tetapi, ada suatu kaum yang berbeda
pendapat dalam masalah ini terkait dengan jumlah, sebagaimana

yang akan kami kemukakan pada pembahasan mendatang, insya
Allah. Namun demikian, pendapat yang dikemukakan oleh kaum
itu juga gugur, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.

Mengenai putusan untuk memberikan mahar standar

kepada mempelai perempuan, dimana putusan ini mungkin saja

memberatkan mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan,
hal ihr didasarkan karena Allah q@ telah mewajibkan pihak laki-laki

untuk memberikan mahar kepada pihak perempuan. Dan pihak
perempuan harus diberi putusan mendapat mahar standar, apabila

mengajukan hrnfutan untuk mendapatkan mahar.
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Dalam hal ini, tidak wajib memberikan mahar sesuai

dengan tuntutan pihak perempuan, karena mungkin saja dia

menuntut mahar yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Demikian juga, tidak boleh mengharuskan perempuan

menerima mahar yang diberikan pihak laki-laki, karena mungkin

saja pihak laki-laki memberinya sesuatu yang tidak sesuai.

Dalam hal ini pun tidak ada nash yang mewajibkan pihak
perempuan harus menerima mahar yang diberikan pihak laki-laki,

atau mewajibkan pihak lakilaki memenuhi funtutan mahar dari
pihak perempuan.

Apabila kedua aspek tersebut sudah batal, maka tidak ada

yang tersisa dalam permasalahan ini selain memberikan mahar

standar, dan inilah yang harus diberikan kepada pihak perempuan.

kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1831. Masalah: Seorang ayah tidak diperkenankan

menikahkan putrinya yang masih kecil dengan mahar yang kurang

dari mahar standar. Dan putrinya pun tidak harus menerima

kepufusan ayahnya dalam permasalahan itu, dan dia berhak untuk
menuntut mendapatkan mahar standar.

Dalil atas hal tersebut adalah, mahar merupakan hak
mempelai perempuan, berdasarkan firman Allah &,

u/<-.'^vb#i2iqillve
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yan7 kamu

nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. " (Qs. An-
Nisaa' [4]: 4)
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Apabila mahar merupakan hak perempuan dan termasuk
hartanya, maka ayahnya tidak berhak mengambil pufusan apa pun
terkait hartanya, berdasarkan firman Allah &,

wl6it_g$i
'Dan fr'daklah seorang membuat dosa merainkan

kemudharatann5m kembali kepada dirirya sendiri.', (es. AI An,aam
16l 164)

rdak boleh memutuskan bahwa sang ayah{ah yans harus
melengkapi kekurangan mahar agar bisa mencapai mahar standar,
kecuali lika ayahnya bersedia menanggung har ifu tanpa ada
paksaan dari pihak manapun. Karena Allah s berfirman,

rUS FgrJUv{ rfrr; O_if\W-

g{u.
"Hai orang-orang yang beriman, janganrah kamu saring

memakan harta sqarnarnu dengan jatan yang batir." (es. nn-
Nisaa' l4l:29)

Karena berdasarkan nash Al eur'an, mahar ifu merupakan
karajiban suami, bukan kewajiban ayah. Dengan demikian,
menghamskan ayah memenuhi kekurangan mahar tersebut
dengan biaya yang diambil dari hartanya merupakan sebuah
puhrsan yang zhalim dan se\rrenang-wenang, serta termasuk
memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tidak halal.
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Pendapat kami dalam permasalahan itu merupakan

pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, Abu Yusuf, dan Muhammad

bin AlHasan.

Pendapat ihr pun diperbolehkan oleh Abu Hanifah, Zuffar,

Malik dan [-aits.

L832. Masalah: Tidak halal bagi seorang budak, baik

budak laki-laki maupun budak perempuan, untuk menikah kecuali

dengan izin dari tuannya- Maka, siapa pun dari keduanya yang

menikah tanpa izin dari tuannya, dan dia mengetahui akan

larangan yang ada dalam permasalahan ini, maka ia harus dijafuhi

hukuman yang diperuntukan bagi pezina. Karena ia adalah pezina

laki-laki atau pezina perempuan. Dan anak yang terlahir akibat

pemikahan yang tanpa izin dari sang tuan itu tidak dapat

dinisbatkan.

Dalil atas hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan

kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Daud: Ahmad bin

Hanbal dan Utsman bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami -
redaksi berikut ini merupakan milik Utsman, keduanya berkata:

Diriwayatkan dari Waqi': Al Hasan bin Shalih mengabarkan

kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir,

dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

'Budak lakilaki mana saja Smng menikah tanpa izin dari

fuannya, berarti dia seorang ptzina'."
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Diriwayatkan merarui jalur periwayatan Abdunazaq: hnu
Juraij mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad
bin Aqil, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin AMullah berkata,
"Rasulullah S bersabda,

'Budak laki-laki mana saja Snng menikah tanp izin dari
fuannya, berarti dia seorang paina,.,,

Kata budak laki-laki yang disebutkan dalam hadits tersebut
merupakan kata yang ditujukan unfuk menunjukan jenis. Dengan
demikian, budak laki-laki dan budak perempuan termasuk ke
dalam cakupan kata tersebut.

Lagi pula, diriwayatkan secam shahih dari Basulullah $,
bahwa beliau bersaMa,

.?t?'&.Efrrgic;Lr,
"saungguhn5n damh dan harh r<arian hamn aft,s karian.,,

Sementara seorirng budak perempuan merupakan harta
fuannya, sehingga ia termasuk perkara Snng terrindung unfuk
kepemilikan fuannya, kecuari jika fuannyarah yang menikahkannya
berdasarkan sabda Rasulullah S tadi.

Pendapat ini merupakan pendapat sekelompok ulama saraf:

Diriwayatkan kepada kami dari umar bin Al Khaththab,
'Apabila seorang budak laki-laki menikah tanpa izin dari fuannya,
maka pemikahannya haram.,,

.bG'*;u; p\y*erf *$l
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah mengabarkan

kepadaku dari Nafi', bahwa Ibnu Umar menilai pernikahan yang

dilangsungkan budak laki-lah tanpa izin dari tuannya sebagai

perzinaan. Ibnu Umar juga memandang wajibnya menjafuhkan

huukuman had. Demikian pula terhadap perempuan yang dinikahi

oleh budak lakiiaki tersebut, iika budak laki-laki itu sudah

menggaulinya, dengan syarat u/anita ini merrgetahui bahwa orang

yang menikahinya adalah seorang budak. Orang-orang yang

menikahkan mereka juga perlu diberi huln"rman.

Diriwayatkan melalui jalur periwalptan Abdurrazaq dari

Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhfilrani, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar

menghukum budak laki-lakiqla lrang menikah tanpa izinnya,

kemudian memisahkan antara dia dengan uanita yang dinikahinya.

Ibnu Umar juga membatalkan matnr gnng sudah diberikan budak

laki-laki itu. Bahkan, Ibnu Umar menjahrhinln hukuman had.

Diriwayatkan dari jalur perMraptan Hammad bin Salamah,

dari A5yub As-Sakhtiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata,

"Apabila seorang budak laki-lah menikah tanpa izin dari tuannya,

maka dia harus didera sebagai had, lalu keduanya dipisahkan.

Mahar tersebut dikembalikan kepada tuannya, serta para saksi

yang menikahkan mereka pltn diiatuhi hukuman tazir. Ini

merupakan riwayat dengan sanad yang sangat shahih dari hnu
Umar.

Diriwayatkan melalui jalur perfuayatan Said bin Manshw:

Husyaim mengabarkan kepada lGmi, Mughirah dan Ubaidah

mengabarkan kepada kami dari lbrahim An-Nakha'i.

Al Mughirah berkata dalam riwaSntnya yang dari An-
Nakha'i, "Apabila seorang fuan memisahkan keduanya (budaknya

AlMuhalla - @I



dan wanita yang dinikahinya), maka harta yang ia temukan ada
pada wanita yang dinikahi budaknya itu, dan harta tersebut
merupakan harta pemberian budaknya, maka harta tersebut
menjadi milik si tuan. sedangkan harta yang sudah habis
dikonsumsi oleh wanita ifu, maka tidak ada denda atas perempuan
yang dinikahi budaknya itu.,,

ubaidah berkata dalam riwayatrya dari An-Nakha'i,
"sedangkan harta yang habis dikonsumsi oleh wanita ifu, maka itu
menjadi tanggungan (utang) perempuan yang dinikahi budak tadi.,,

Husyaim berkata, "inilah pendapat yang menjadi
pegangan."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan syu'bah dari Al
Hakam bin utaibah dan Hammad bin Abi sulaiman, bahwa
keduanya berkata tentang seorang budak laki-laki yang menikah
tanpa seizin fuannya, "Budak tersebut dipisahkan dari wanita yang
dinikahinya, dan mahar yang diberikannya diambil dari pihak
perempuan- Adapun sesuafu yang sudah dihabiskan oleh
perempuan ifu, maka itu menjadi tanggungan perempuan itu.,,

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan waki' dari sufuan
Ast-Tsauri, dari Firas, dari Amir Asy-sya'bi, tentang budak
perempuan yang dinikahi oleh seorang budak laki{aki tanpa izin
dari fuannya. As-sya'bi berkata, "Harta yang masih ada pada
perempuan tersebut dan belum habis berhak unfuk diambil,
sedangkan yang habis maka tidak ada kewajiban apa pun.',

Di antara pihak-pihak yang mengatakan tidak boleh,ztidak
sah seorang budak menikah tanpa izin dari tuannya -dan fuannya
tidak dapat mensahkannya seandainya dia hendak mensahkannya,
adalah AIAuza'i dan Asy-Syafi,i.
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Sementara Abu Hanifah dan Malik mengatakan,
pemikahan yang dilakukan seorang budak tanpa izin dari fuannya
bukanlah perzinaan. Justru apabila fuannya memperkenankan
pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut sah, tanpa harus

memperbarui akad nikah.

Mereka mengaburkan permasalahan ini dengan berkata:

"Hadits yang kalian gunakan sebagai argumentasi, yakni

hadits yang menyatakan bahwa budak yang menikah tanpa izin

dari tuannya adalah seorang pezina, di dalamnya tidak dikatakan:

Apabila budak tersebut menggauli wanita yang dinikahinya.

Sementara kalian sendiri berkata: jika budak laki-laki tersebut

belum menggauli wanita yang dinikahinya, maka dia bukanlah

seorang pezina."

Terhadap mereka yang mengemukakan pemyataan seperti

ifu, kami katakan:

Hadits ini diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah #t
dengan menggunakan redaksi: ldzaa nakaha (apabila menikah).

Hal ini sebagaimana yang sudah kami kemukakan di atas. Dan

kata nikah dalam bahasa yang Allah gunakan untuk berdialog

dengan kita, juga yang digunakan Nabi untuk berdialog dengan

kita, bisa ditujukan kepada akad nikah dan bisa juga ditujukan

untuk hubungan badan.

Maka, tidak boleh mengkhususkan kata tersebut unhrk

salah safu makna saja, tanpa makna lainnya. Dengan demikian,
dapat dinyatakan secara sah bahwa Rasulullah # menyatakan

bahwa budak tersebut sebagai pezina, ketika dia melakukan
perkawinan dan pemikahan (tanpa izin dari tuannya). Kepada
Allah{ah kita memohon taufik.
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Yang mengherankan adalah sikap mereka yang menjadikan
'pembubaran pemikahan' yang dilakukan sang fuan, ketika sang

fuan membubarkannya, sebagai 'talak'. Ini jelas merupakan
kekeliruan yang sangat menjijikan dari beberapa aspek:

Pertama, akad nikah yang dilakukan budak laki-laki tanpa
seizin tuannya tidak luput dari salah satu dari dua keadaan. Tidak
ada opsi yang ketiga. Dua keadaan tersebut adalah: bisa jadi akad
tersebut sah atau batil.

Jika akad nikah itu sah, maka sang fuan tidak berhak untuk
membatalkan akad yang shahih. Namun jika akad tersebut batil,
maka sang tuan tidak boleh membenarkan sesuafu yang batil.

Adapun selain itu, ifu h*yu pendapat yang kacau, kecuali
jika ada nash yang menyatakan demikian, maka permasalahannya

harus disesuaikan dengan ketenfuan nash tersebut.

Dalam permasalahan ini, cukuplah kiranya sebagai

bantahan bagi mereka, bahwa pendapat mereka tersebut
merupakan pendapat yang tidak ditopang oleh ayat Al Qur'an
maupun Sunnah, juga tidak diperkuat oleh qiyas, dan bukan
merupakan pendapat 5nng benar serta dapat dipahami.

Di dalam permasalahan ini pun tidak ada satu pun riwayat
yang shahih dari pam sahabat, selain riwayat yang telah kami
kemukakan dari hnu umar. Memang adapula riwayat hdak shahih
yang bersumber dari Umar dan Utsman. Namun riwayat ini
mereka tentang. Mereka melandaskan penentangannya ifu pada
riwayat lemah yang akan kami kemukakan, agar riwayat ini tidak
dijadikan oleh seseorang sebagai alat unfuk mengabwkan
permasalahan.
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Riwayat yang dimaksud adalah riwayat yang disampaikan

kepada kami melalui jalur periwayatan Waki', dari Al Umari, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Apabila seorang budak laki-laki

menikah tanpa seizin fuannya, maka talaknya berada di tangan

sang tuan. Namun apabila dia menikah dengan izin dari tuannya,

maka talaknya berada di tangan si budak tersebut."

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Said

bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, ia berkata:

hnu Abi [-aila, Hajjaj bin Arthah, Al Mughirah bin Miqsam, Yunus

bin Ubaid, AI Husain bin Abdurrahman, Ismail bin Khalid

mengabarkan kepada kami.

Ibnu Abi l-aila dan Al Hajjaj berkata: Diriwayatkan dari Nafi'

dari hnu Umar.

Al Hajjaj juga berkata: Diriwayatkan dari Ibrahim An-
Nakha'i dari Syrraih.

Sementara Al Mughimh berkata: Diriwayatkan dari hrahim
An-Nakha'i.

Yunus berkata: Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri.

Al Husain dan Ismail berkata: Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi.

Selanjutnya hnu Umar, Syuraih, hrahim, Al Hasan dan

AsySya'bi sepakat, dan mereka semua berkata, "Apabila seoftmg

budak menikah atas perintah fuannya, maka talak berada di
tangan si budak. Namun apabila dia menikah tanpa perintah

fuannya, maka permasalahannya (talak) diserahkan kepada sang

fuan. Jika sang fuan menghendaki, dia boleh tetap mengumpulkan

keduanya (budaknya dan wanita yang dinikahinya). Namun apabila

dia menghendaki lain, dia dapat membubarkan pemikahan

metreka."
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Terkait dengan atsar tersebut, perlu diketahui bahwa Al-
Umari adalah Abdullah bin Umar bin Hafsh, seorang perawi yang

dha'if.

Sedangkan Ibnu Abi Laila adalah seorang perawi yang

buruk hafalannya, disamping dha'if.

Sementara Al Hajjaj adalah orang yang binasa.

Maka, adalah suatu hal yang batil dan tidak dapat
dibenarkan apabila riwayat mereka dari Nafi' tersebut diadukan
dengan riwayat Abu Ayyub As-Sakhtiyani, Musa bin Uqbah serta

Yunus dari Nafi'-

Riwayat dari Syuraih tersebut gugur, karena riwayat
tersebut bersumber dari AI Hajjaj bin Arthah.

Adapun riwayat dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi memang
shahih. Hanya saja, Abu Hanifah dan Malik menentang riwayat
keduanya terkait pendapat keduanya mengenai mahar.

Dengan demikian, sepengetahuan kami, mereka hanya
bergantung kepada riwayat dari AI Hasan seorang.

1833- Masalah: Seorang perempuan tidak bisa menjadi

wali dalam pemikahan. Jika ia hendak menikahkan budaknya, baik
yang perempuan atau pun yang lakiJaki, maka ia memerintahkan
kaum pria yang paling dekat dengannya dari kalangan Ashabahnya
unfuk melangsungkan pemikahan budaknya ifu atas nama dirinya.
Namun jika ia tidak mempunyai laki-laki dari kalangan ashabah,

maka Sultan (penguasallah yang mewakilinya dalam
melangsungkan pemikahan tersebut.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah @,
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"Dan kawinkanlah o,zng-orang lnng sendirian di antara

kamu, dan orang-orang yang hpk fterkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
perempuan. Jika merel<a miskin, Allah akan memampukan
mereka dengan l<arunia-N5n. Dan Allah Maha Luas lagi Maha
Mengetahur. " (Qs. An-Nuur l24l 32|

Atas dasar ifu, maka dapat din5ntakan secara sah dan

meyakinkan bahwa orcmg-orang yang diperintahkan untuk
menikahkan budak laki-laki dan budak perempuan itu adalah

mereka yang diperintahkan unfuk menikahkan wanita-wanita yang

sendirian, karena perintahnya sarna. Dan ayat tersebut

mewajibkan bahwa orang-oftrng yang diperintahkan unfuk
menikahkan wanita-wanita lnng sendirian, budak laki-laki serta

budak perempuan itu adalah kaum lak-laki.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah pula bahwa

seorang perempuan tidak boleh menjadi wali ketika menikahkan

seseorang. Namun demikian, izinnya tetap diperlukan dalam
pemikahan tersebut. Jika fidak ada izin darinya, maka pemikahan

tersebut tidak diperkenankan (tidak sah). Hal itu berdasarkan
firman Allah &,
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"Dan barangsiapa di antara kamu (onng merdeka) yang

tidak cukup perbelanjaannya unfuk mengawini wanita merdeka lagi
beiman, ia boleh mengawini wanita yang beiman dari budak-

budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian

kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka

dengan seizin tuan mereka."(Qs. An-Nisaa' I4):25).

1834. Masalah: Tidak halal bagi seorang tuan

memaksa budak laki{akinya menikah dengan wanita asing, atau

memaksa budak perempuannya menikah dengan laki-laki asing,

atau memaksa budak laki{akinya menikah dengan budak

perempuannya. Jika ia melakukan ifu, maka itu bukanlah

pemikahan.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah &,

"qe 1l*3-5i't:
'Dan b'daHah seoftng membuat dosa melainkan

kemudhantannya kembali kepada dirinya sendii." (Qs. Al An'aam

161 164)

Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah yang sudah kami

sebutkan berikut sanadnya di atas, yaifu:
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" Seorang peruwan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai

izinnya dan seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai diaiak

bentnding."

Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu

Sulaiman.

Sementara Abu Hanifah mengatakan pada salah safu dari

dua pendapahnya, bahwa seorang hran tidak boleh menikahkan

budaknya yang laki{aki kecuali dengan izin si budak. Namun sang

fuan berhak unfuk menikahkan budaknya yang perempuan,

meskipun tanpa izin dari budak perempuannya itu. Pendapat ini

merupakan pendapat Al Hasan bin Hary.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa seorang fuan

diperkenankan untuk menikahkan keduanya (budaknya yang laki-

laki kepada budaknya yang perempuan), meski tanpa izin dari

budaknya yang perempuan.

Abu Yusuf dan Al Hasan mengatakan bahwa sang fuan

diperkenankan unfuk menikahkan budak perempuannya dengan

budak lakiJakinya, meskipun keduanya sama-sama tidak suka.

Pendapat ini diriwayatkan juga dari Abu Hanifah.

Sementara Imam Malik mengatakan bahwa seorang tuan

dapat memaksa budaknya yang laki-laki dan yang perempuan

unfuk menikah. Namun sang tuan tidak diperkenankan unfuk

menikahkan budaknya kecuali dengan mahar yang kemudian
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diserahkan sang fuan kepada budaknya yang perempuan, sehingga
dengan mahar ihrlah menjadi halal kemaluannya.

Sang fuan juga tidak boleh menikahkan budak perempuan-
nya yang cantik kepada budak laki-lakinya yang berkulit hitam dan
buruk tupd, kecuali atas pertimbangan dan keinginan unfuk
melakukan perbaikan pada budak lakiJakinya itu, yaitu agar budak
laki{akinya itu bisa menjaga kehormatannya, misalnya karena dia
akan menjadi wakil sang hran. Tapi jika yang bermaksud untuk
mencelakai budak perempuannya, maka pemikahan tersebut tidak
diperbolehkan.

Imam Malik juga mengatakan bahwa seorang tuan berhak
memaksa budak perempuannya yang akan dimerdekakan
beberapa tahun lagi untuk menikah.

Mengenai pendapat Imam Malik, sebenamya pendapahrya
itu jelas kontradiktif. Karena Imam Malik membolehkan sang tuan
memaksa budak perempuannya untuk menikah, namun melarang
sang tuan menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-
lakinya yang berkulit hitam dan buruk tupd, iika pemikahan ini
mengandung unsur kemudharatan bagi si budak perempuan.
Namun imam Malik membolehkan sang tuan unfuk menikahkan
budak perempuannya dengan budak laki-rakinya yang berkulit
hitam dan buruk rupa itu jika budak laki{akinya itu merupakan
wakilnya dan sang tuan ingin agar budak laki-lakinya ifu bisa
menjaga kehormatannya dengan pemikahan itu.

Hal pertama yang bisa dikemukakan unfuk membantah
pendapat Imam Malik tersebut adalah bahwa pendapat tersebut
merupakan pendapat yang tidak ditopang oleh dalil.
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Selanjutnya, kontuadiksi terjadi ketika imam Malik melarang

si fuan menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-

lakinya yang buruk tupd, jika pemikahan itu akan mengandung

unsur kemudharatan bagi budak perempuannya' Padahal, tidak

ada kemudharatan yang lebih besar daripada terpaksa menikah.

Jika tidak, mengapa larangan tersebut dikhususkan terhadap

budak laki-laki yang berkulit hitam saja, seandainya tidak ada

keterpaksaan menikah dengannya. Karena jika unsur ke-

mudharatan yang dijadikan pertimbangan, maka tidak ada bedanya

antara (1) menikahkan budak perempuannya dengan laki-laki

Quraisy yang berkulit putih, dan (2) menikahkan budak

perempuannya dengan budak laki-lakinya yang berkulit hitam.

Karena pemikahan tersebut satna-salna rentan dengan

kemudharatan, seperti kekerasan fisik atau pun tidak tercukupinya

nafkah hingga budak perempuannya kelaparan, selain dari

kemudharatan karena unsur keterpaksaan menikah-

Adapun pihak-pihak 5nng membedakan antam memaksa

budak perempuan menikah dimana hal ini dipertolehkan, dan

memaksa budak laki-laki menikah dimana hal ini tidak

diperbolehkan, sebenamyra pihak-pihak tersebut hanya

bemrgumentasi dengan pemyataan berikut:

Manakala talak berada di tangan budak laki-laki, maka

pemikahan pun bemda di tangannya. Namun manakala seorang

fuan berhak unfuk menguasai kemaluan budak perempuan hanya

untuk dirinya saja, maka sang fuan ptrn berhak unhrk memberikan

kemaluan budak perempuannla itu kepada orang lain-

Argumentasi mereka ihr berdasarkan kepada qiyas, dan

semua qiyas itu hukumnya batil. Selanjutnya, andai pun qiyas
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tersebut valid, maka inilah qiyas yang paling bodoh yang pemah
ada di muka bumi,

Karena para sahabat tidak pemah menyepakati bahwa
talak berada di tangan budak laki-laki. sebaliknya, Jabir hnu
Abbas dan lainnya mengatakan bahwa talak berada di tangan tuan,
bukan berada di tangan seorang budak laki-laki.

Adapun analogi mereka terkait dengan kemaluan budak
perempuan, dimana mereka menyatakan: Ketika seorang tuan
berhak unfuk menguasai kemaluan budak perempuannya hanya
unfuk dirinya sendiri, maka sang tuan pun berhak unfuk
memberikan kemaluan budak perempuannya kepada orang lain,
maka itu merupakan analogi yang tingkat kebodohannya berlipat
ganda.

Sebab tidak ada silang pendapat bahwa seorang suami
berhak unfuk memiliki kemaluan istrinya unfuk dirinya sendiri.
Namun apakah mereka mengatakan bahwa suami berhak
memberikan kemaluan istrinya kepada omng lain atas dasar kias
tersebut? sungguh ini merupakan argumentasi yang sangat
mengherankan-

Adapun pihak-pihak yang membolehkan memaksa budak
laki-laki dan budak perempuan menikah, mereka berargumentasi
dengan Firman Allah raala yang menwruh untuk menikahkan
hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan, dan di
dalam firman Allah tersebut tidak disyaratkan adanya keridhaan
dari mereka.

Mereka juga berargumentasi dengan riwayat yang
disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq:
Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-zubair
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mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Jabir bin

Abdullah berkata tentang budak perempuan dan budak laki-laki,

"Tuan kedua budak tersebut berhak unhrk mengumpulkan

keduanya, dan berhak pula unhrk memisahkan keduanya."

Mereka juga berargumentasi dengan riwayat yang

disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Said bin

Manshur: Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari

hrahim, ia berkata, "Dahulu mereka (para salaf) memaksa budak-

budaknya untuk menikah. Mereka juga memasukkan budaknya ke

dalam rumah hingga bertemu dengan istrinya, namun mereka

biasa mengunci pintu atas kedua budaknya (sehingga tidak dapat

masuk ke dalam rumah."

Terkait dengan argumentasi mereka dengan firman Allah

yang memerintahkan unfuk menikahkan hamba sahaya laki-laki

dan hamba sahaya perempuan, sebenamya Allah &
menyandingkan perintah menikahkan ihr dengan wanita-wanita

yang sendirian dari kalangan kita, dan Allah tidak mensyaratkan

adanya keridhaan dari wanita yang sendirian itu.

Maka, jika mereka menyatakan demikian, berarti mereka

juga harus menyatakan bahwa boleh menikahkan perempuan

merdeka yang berstatus janda dengan seorang pria, meskipun si

perempuan merdeka tersebut tidak suka dengan pemikahan itu.

Itu jika mereka memberlakukan dalil mereka yang rusak tersebut.

Jika mereka membangkang pertanyaan kami dengan

berargumentasi dengan firman Allah &,
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Ta boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak

yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian karnu
adalah dari sebagian yang lain, karena ifu kawinilah mereka
dengan seizin tuan mereka."(es. An-Nisaa. I4l:2Sl

Mereka berkata, "Bukankah dalam ayat ini Allah tidak
mensyaratkan adanya keridhaan mereka?,,

Jika mereka mengatakan demikian, maka kami katakan
bahwa Allah & jrgu berfirman,

b
g'(fr5 i;t {:4\3&4$6WG

'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) 5nng kamu senangi:
Dua, tiga atau empaf."(Qs. An-Nisaa t4l: 3)

Dalam ayat ini pun Allah & tiaat mensyaratkan keridhaan
mereka.

Sejatinya, terkait dengan semua ini, Rasululluh # sudah
memberikan penjelasan, vafu bahwa seorang perawan tidak boleh
dinikahkan sampai dimintai izinnya, dan seorang janda tidak boleh
dinikahkan sebelum dialak bermusyawarah. Dalam konteks ini,
Rasulullah $ tidak mengkhususkannya hanya untuk wanita
merdeka saja, tanpa mencakup budak perempuan. Rasulullah S
adalah orang yang berbicara bukan atas dasar hawa nafsu,
melainkan atas dasar wahyu yang difurunkan.

Allah S berfirman,
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"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut

kemauan hawa nafsunya. Ucapannya ifu tiada lain hanyalah wahy,,

yang (kepadanya). "(Qs. An-Najm: 3-4)

Allah & iugu berfirman,

6U:i{G't
'Dan tidaklah Tuhanmu lupa."(Qs. Maryam ll9l 64)

Allah & p* berfirman,

'Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang

tetah difurunkan kepada mereka, dan supaya mereka

memihrkan "(Qs. An-Nahl 116l M\

Demikianlah penjelasan Rasulullah $ yang membuat

penjelasan lainnya tidak diperlukan lagi. Penjelasan beliau tidak

seperti pendapat-pendapat yang hina dan klaim-kiaim yang busuk

itu.

Adapun hadits riwayat Jabir, hadits tersebut tidak bisa

menjadi dasar bagi pendapat mereka. Karena perkataan Jabir,

"Tuan kedua budak tersebut berhak untuk mengumpulkan

keduanya, dan berhak pula untuk memisahkan keduanya,"

merupakan perkataan yang benar. Sebab sang hran berhak

menyatukan keduanya dengan menghibahkan budak

perempuannya kepada budak laki{akinya. Sang tuan juga berhak

unhrk memisahkan keduanya, dengan mengambil budak

3)(6"&telltc q6;#.
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perempuan tersebut dari budak laki-lakinya, sebagaimana ia
mengambil seluruh harta dan hasil usaha budak lakiJaki itu.

Mengenai perkataan lbrahim, perlu dipahami bahwa tidak
ada hujjah pada perkataan seorang pun selain dari Rasurulluh #.

1835. Masalah: Setiap janda, izinnya dalam pemikahan
hanya terjadi dengan perkataannya yang menyingkapkan
keridhaannya. Sedangkan setiap perawan, izinnya dalam persoalan
pemikahan adalah dengan sikap diamnya. Jika sang perawan
bersikap diam, berarti dia telah memberikan izin, dan pemikahan
pun telah mengikat dirinya.

Namun jika sang perawan mengatakan kerelaan, penolakan
atau hal lainnya, maka perkataannya ini bisa membuat
pemikahannya tidak jadi.

Dalil atas hal itu adalah apa yang telah kami sebutkan di
atas, yaifu sabda Rasulullah $ tentang seorang perawan:

.wt*+;r
"IzinnSn adalah sikap diamn5n."

Dalil lainnya adalah riwayat yang disampaikan kepada kami
dari Muslim: Ubaidullah bin umar Al eawariri menceritakan
kepadaku: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami,
Hisyam Ad-Dastuwa'i menceritakan kepada kami dari yahya bin
Abi Katsir: Abu salamah bin AMinahman bin Auf menceritakan
kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, bahwa
Rasulullah S bersabda,
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" seorang janda frdak dinikahkan sebelum diaiak

musyawarah, dan seorang perawan Udak dinikahkan sebelum

dimintai izinnya."

Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana izinnya

perawan?" Beliau menjawab,

J oz. 10 z *
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" Dia dian."

Namun kaum yang berseberangan pendapat dengan kami

berpendapat bahwa, apabila seorang perawan mengungkapkan

keridhaan dan persefujuannya, maka pemikahannya tetap sah.

Pendapat mereka tersebut berseberangan dengan

Rasulullah # d* para sahabat. Maha suci Allah yang telah

membenamkan ke dalam diri mereka perasaan bahwa

pemahaman mereka lebih valid daripada pemahaman para

sahabat. Maha suci Allah yang telah membenamkan di dalam hati

mereka perasaan bahwa mereka berdiri di atas pemahaman dan

penjelasan yang tidak dimiliki Rmulullah S. Kita berlindung

kepada Allah dari sifat seperti itu.

Adapun Rasulullah S, sebagaimana yang kalian dengar,

beliau membatalkan pemikahan perawan yang tidak dimintai

izinnya, dan dia diam saja, dan mensahkan pemikahan perawan

&j5' i< Y
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yang dimintai izinnya, dan dia diam saja. Beliau menegaskan ifu
dengan sabdanya:

" seorang perawan tidak dinikahkan sebelum dimintai
izinn5n, dan izinnya adalah sikap diarnnja.,,

Sedangkan para sahabat, sebagaimana yang terah kami
sebutkan pada atsar-atsar di atas, mereka tidak mengetahui
bagaimana benfuk izin seorang perawan, sehingga mereka pun
menanyakannya kepada Rasulullah. Jika mereka telah
mengetahuingra, maka pertanyaan mereka kepada beliau
merupakan hal perqrma. Mustahil mereka melakukan hal
percuma- Maka, mereka pun kemudian menyadari hal yang belum
mereka sadari, dan belum dijeraskan oleh Rasulullah.
Permasalahan ini sebagaimana yang dapat karian saksikan.

Kami pun tidak mengetahui ada seseorang dari kalangan
salaf, yang darinya diriwayatkan bahwa perkataan seorang
perawaan merupakan keridhaan atau persefujuannya.

Diriwayatkan kepada kami dari umar bin AI Khaththab dan
AIi serta lainnya, bahwa iz.,., seorang perawan adalah sikap
diamnya.

Namun di antara keanehan di dunia adalah pendapat yang
dikemukakan oleh Malik, yaifu bahwa izin seorang perawan itu
tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataannya. pendapat ini,
selain bertentangan dengan sabda Rasulullah $, pendapat ini pun
sangat rusak- Karena mereka malajibkan kepada seorang
pemwan sesuatu yang tidak mereka wajibkan atas wanita lainnya.
oleh karena ifulah kami sangat ingin mereka memberitahu kami

.'it7i t#tlr ot;r*i ,b f4ta(*f y
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tentang batasan, dimana jika seorang wanita sudah sampai pada

batasan tersebut, maka kewajibannya beralih kepada sesuafu

seperti yang telah dijelaskan tadi. Kepada Allah-lah kita memohon

taufik.

1836. Masalah: Mahar, nafkah serta pakaian ditetapkan

sebagai hak istri yang merupakan kewajiban suami yang berstatus

budak, sebagaimana mempakan kewajiban suami yang berstatus

merdeka, tanpa ada perbedaan sedikit, baik si istri tersebut

berstatus wanita merdeka atau pun seorang budak perempuan.

Mahar adalah hak budak perempuan (yang dinikahi),

namun fuannya berhak unfuk mengambil mahar dari itu darinya,

sebagaimana tuannya berhak untuk mengambil semua harta yang

lain darinya.

Allah S berfirman,

64*; r;F,;b o9"4;U W32{4\1};r$

@a;(4;K
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, iika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dai maskawin itu

dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pembeian ifu
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibahya. " (Qs. An-

Nisaa' [4]:4)

Allah & juga berfirman,
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'Karena ifu kawinilah mereka dengan seizin fuan mereka,
dan benlah maskawin mereka menuntt wng pat t" (es. An-
Nisaa' l4l:25],

Dalam ayat tersebut, Allah s berbicara dengan para suami
secara umum, dan tidak mengkhususkannya kepada suami yang
merdeka saja tanpa mencakup hamba sahaya. Allah & juga
ma,r'rajibkan dengan firman-Nya-yang tidak ditentang kecuali oleh
orang yang dihinakan-ifu agar memberikan mahar kepada budak
perempuan, dan bukan kepada lainnya. Demikian pula, Allah S
juga mewajibkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal atas para
suami unfuk istri-istrinya.

Jika suami yang berstatus hamba sahaya atau orang
merdeka ifu tidak mampu memberi mahar atau sebagiannya, atau
tidak mampu memberikan nafkah dan pakaian atau sebagiannya,
maka mahar tersebut menjadi utang yang berada dalam
tanggungannya. sedangkan nafkah dan pemberian pakaian sudah
gugur dari tanggungannya.

Semua biaya unfuk memenuhi yang demikian itu diambil
dari apa yang dihasilkan oleh si budak dan juga dari seluruh hasil
usahannya. Pendapat ini merupakan pendapat Asgr.sya'bi. Hal
tersebut sebagaimana yang dirirvayatkan kepada kami melalui jalur
periwayatan sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada
kami, Asy-syaibani yaitu Abu Ishaq menceritakan kepada kami
dari Asy-sya'bi, dia berkata, "seorang hamba mengawali dengan
memberikan nafkahnya unfuk keluarganya, seberum menanggung
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apa yang menjadi kewajibannya terhadap fuannya." Maksudnya, ia

memberikan nafkah ishinya dulu.

Sementara Abu Hanifah dan para sahabat mengatakan,

apabila seorang budak laki-laki menikah atas seizin tuannya, maka

mahar menjadi tanggungan tuannya. Jika dia sudah menggauli

wanita yang dinikahinya, maka dia wajib dijual dan hasilnya

digunakan sebagai mahar dan nafkah. Jika sang tuan bersedia

menanggung semua itu, maka dia boleh melakukannya dan budak

tersebut tetap menjadi miliknya. Namun jika sang tuan

menyerahkan budak laki-laki tersebut kepada perempuan yang

hendak dinikahi oleh si budak, maka diri si budak menjadi milik

wanita yang akan dinikahinya, sehingga pemikahan pun batal.

Namun mereka juga mengatakan, jika seorang tuan

menikahkan budaknya yang laki-laki dengan budaknya llang

perempuan, maka pemikahan tersebut tidak membutuhkan mahar

sama sekali, baik sebelum terjadinya hubungan badan maupun

setelahnya.

Sedangkan Malik mengatakan bahwa mahar merupakan

tanggungan si budak laki{aki yang hendak menikah, dan mahar ini

diambil dari hartanya, jika ia pemah diberi harta oleh hrannya.

Namun tidak boleh diambil dari apa yang pemah dihasilkannya.

Jika temyata budak tersebut tidak memiliki harta, maka dia diberi

hibbah. Dan mahar tersebut tetap menjadi tanggungannya, ketika

sudah dimerdekakan nanti.

Al Auza'i berkata, "Mahar itu tanggungan suami, ketika ia

sudah dimerdekakan."

Al-t-aits berkata, "sang tuan menanggung nafkah

perempuan yang dinikahi oleh budak laki-lakinya, jika budaknya itu
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tidak memiliki harta. Namun jika budak laki-lakinya itu memiliki
kelebihan harta, maka nafkah istrinya diambil dari hartanya. Akan
tetapi, jika budaknya tidak memiliki kelebihan harta dari apa yang
dihasilkannya, maka dia dipisahkan dari istrinya (pemikahannya
dibubarkan)."

Asy-Syafi'i berkata, "Mahar dan nafkah itu tanggungan
budak laki-laki yang menikah, jika dia diizinkan untuk melangsung-
kan pemiagaan."

Abu Muhammad berkata: Pengkhususan yang dilakukan
oleh Asy-syafi'i terhadap budak yang diizinkan melakukan
pemiagaan ifu sungguh tidak beralasan. Karena harta bisa
diperoleh dari selain jalur perniagaan, misalnya dengan cara
bekerja atau dari keterampilan budak laki-laki tersebut.

Adapun pemyataan l-aits yang menyebutkan bahwa jika
budak tersebut tidak memiliki kelebihan harta dari apa yang
dihasilkannya maka pemikahannya dengan isterinya dibubarkan,
pendapat tersebut jelas-jelas keliru. Karena dapat diketahui secara
pasti budak mana saja yang memiliki kelebihan dari apa yang
dihasilkannya, dan budak mana pula yang tidak. sebab, apabila
apa yang dihasilkannya diperunfukan bagi tuannya, dan nafkah
isterinya tidak dikeluarkan dari apa yang dihasilkannp, berarti
pemikahan tersebut sia-sia. Karena dapat dipastikan bahwa
pemikahan tersebut hanya diakhiri dengan perceraian atau
perpisahan.

Adapun pengkhususan yang dilakukan oleh Imam Malik,
yaitu bahwa nafkah istri budak tersebut dan mahamya diambil dari
selain hasil pekerjaan si budak, sebenamya pendapat tersebut
merupakan pendapat yang tidak ditopang dalil. Karena apa yang
dihasilkan oleh budak tersebut sama saja dengan semua hasil
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pekerjaan budak tersebut, yakni tuannya tidak berhak atas hasil

pekerjaannya sampai dinyatakan secara sah kepemilikan budak

tersebut atas apa yang dihasilkannya melalui izin untuknya atau

melalui penjualan yang dilakukan kepada budak tersebut.

Apabila kepemilikan sang budak tersebut sudah ditetapkan,

maka ketika itulah tuannya berhak untuk mengambilnya darinya-

Narnun tidak diragukan lagi bahwa tuannya tidak berhak

mengambil apa yang dihasilkan budak tersebut, sebelum hal

tersebut mengikat pada diri si budak melalui pemberitahuan

terhadapnya atau melalui penjualan terhadapnya. Apabila hal itu

sudah ditetapkan sebagai milik si budak, maka tuannya tidak lebih

berhak daripada orang-orang yang memiliki hak atas budak

tersebut, seperti istrinya dan orang-orang yang pemah diutanginya-

Adapun pendapat Abu Hanifah, pendapat tersebut jelas

tidak valid. Karena ia membolehkan pemikahan tanpa mahar, dan

ini merupakan hal yang bertentangan dengan Al Qur'an,
sebagaimana yang sudah kami kemukakan di atas. Selain itu, Abu

Hanifah juga menjadikan pemikahan budak tersebut yang Allah

perintahkan hams dengan keridhaan tuannya, juga menjadikan

hubungan badan yang dilakukan budak tersebut dengan istinya
yang telah Allah S bolehkan dan bahkan beri pahala, semua itu

dijadikan sebagai tindakan kriminal dan utang yang membuat

budak tersebut harus dijual atau diserahkan kepada perempuan

yang dinikahinya. Sementara tidak dimgukan lagi, bahwa diri

budak tersebut merupakan milik tuannya. Jika demikian, atas

dasar apa istrinya berhak mengambil harta tuan si budak, png
Allah haramkan atas dirinya.
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Mendengar pendapat ini saja lebih dari cukup untuk tidak
mendebatnya. Di samping pendapat ini pun tidak pemah
dikemukakan oleh seorang pun olehnya.

Sebagian dari mereka (pengikut Abu Hanifah) menuturkan
dalam permasalahan ini apa yang diriwayatkan kepada kami
melalui jalur periwayatan waki', dari sufyan Ats-Tsauri, dari lbnu
Juraii, dari Atha', dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak berdosa
seorang fuan menikahkan budak perempuannya dengan budak
lakiJakinya tanpa mahar. "

Ini merupakan upaya pengaburan masalah dari mereka
yang mengemukakan hadits tersebut sebagai argumentasi. Karena,
maksud lbnu Abbas adalah bahwa pemikahan tersebut boleh
dilakukan tanpa menyebutkan mahar, (bukan tanpa mahar). Dan
pemikahan yang tidak menyebutkan mahamya ifu diperbolehkan
bagi siapa pun. Namun ketika mempelai perempuan atau ahli
warisnya menagih mahar tersebut, maka harus dipufuskan unfuk
mempelai perempuan atau ahli warisnya bahwa ia berhak
mendapatkan mahar tersebut, sebagaimana yang Allah
perintahkan.

1837. Masalah: Seorang pria kafir tidak boleh menjadi
wali bagi wanita muslimah, dan seorang pria muslim tidak boleh
menjadi wali bagi wanita kafir, baik dia ayahnya maupun wali
lainnya, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Pria kafir merupakan wali bagi wanita kafir yang berada
dalam cakupan hak perwaliannya, dan dia berhak menikahkan
wanita kafir ini dengan seorang muslim atau dengan seorang kafir.

Dalil atas haltersebut adalah firman Allah S,
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"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,

sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang

lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari
yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka

taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka ifu akan diben rahmat oleh

Allah; SesungguhnSp Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

(Qs. At-Taubah [9]' 71)

Allah & jugu berfirman,

"uo;;-t$i"i6i#<U";$S
I

'Adapun oftng-orang gng kafir, sebagian mereka menjadi

pelindung bagi sebagian yang lain. "(Qs. Al Anfaal [8]: 73)

Pendapat tersebut merupakan pendapat orang-orang yang

kami hafal siapa yang mengemukakannya, kecuali Ibnu Wahb,

sahabat Imam Malik. Karena hnu Wahb mengatakan, seorang pria

muslim bisa menjadi wali bagi putrinya yang kafir, ketika akan

menikahkan putrin5n dengan seorang muslim ataupun dengan

seorang kafir.
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Ini merupakan pendapat yang keliru, berdasarkan alasan
yang telah kami sebutkan. Kepada Allahlah kami memohon
taufik.

1838- Masalah: Seorang wali perempuan diperborehkan
untuk menikahkan perempuan tersebut dengan dirinya, iika
perempuan tersebut meridhai dirinya sebagai suami, dan tidak ada
safupun pria yang lebih dekat dengan perempuan ifu daripada
dirinya. Jika tidak demikian, maka tidak boleh. pendapat tersebut
merupakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah.

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman
berpendapat bahwa si wali tidak boleh menikahkan perempuan itu
dengan dirinya.

Mereka berargumentasi dengan menyebutkan bahwa
pemikahan ifu memerlukan pihak yang menikah dan pihak yang
menikahkan- Maka dari ifu, tidak boleh pihak yang menikah
menjadi pihak yang menikahkan.

sebagian dari mereka (pihak yang menyatakan tidak boleh)
yang berargumentasi dengan kias mengatakan, sebagaimana
halnya seseorang tidak boleh menjual sesuatu kepada dirinya,
maka demikian pula dia pun tidak boleh menikahkan perempuan
kepada dirinya.

Ali mengatakan, mereka (yang menyatakan tidak boleh)
juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami
melalui jalur periwayatan said bin Manshur: Husyaim
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Sarim mengabarkan
kepada kami dari AsySya'bi,
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bahwa Al Mughirah bin Syu'bah melamar putri pamannya,

yaitu Urwah bin Mas'ud, lalu Mughirah mengirim surat kepada

Abdullah bin Aqil yang isinya, "Tolong nikahkan aku dengan putri

pamanku." Abdullah lantas menjawab, "Aku tidak dapat

melakukan ifu, karena engkaulah pemimpin negeri ini, dan engkau

juga anak dari paman wanita yang akan engkau nikahi." Setelah

itu, Al Mughirah mengirim surat kepada Utsman bin Abil Ash

unfuk memintanya menikahkan dirinya dengan wanita tersebut.

Lalu Utsman pun menikahkan Mughirah dengan perempuan itu.

Al Mughirah yang dimaksud dalam riwayat tersebut adalah

Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud bin Mughits bin

Malik bin Ka'b bin Amr bin Sa'd bin Auf bin Tsaqif.

Sedangkan Urwah yang dimaksud dalam riwayat di atas

adalah Urwah bin Mas'ud bin Mughits.

Adapun Abdullah yang dimaksud dalam riwayat di atas

adalah Abdullah bin Abi Aqil bin Mas'ud bin Amr bin Amir bin

Mughits.

Sementara Utsman bin Abil Ash bukanlah omng yang

nasabnya menyafu dengan orang-orang yang disebutkan tadi,

melainkan hanya pada keturunan Tsaqif saja. Karena Utsman

termasuk salah seorang kefurunan Jusyaim bin Tsaqif.

Atsar tersebut diriwayatkan juga kepada kami oleh

Muhammad bin Said bin Nabat dengan sanad tersebut: Ahmad bin

Abdil Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al

Khussyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al

Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdunahman bin Mahdi
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mengabarkan kepada kami, sufuan Ats-Tsauri mengabarkan
kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata,

"Al Mughirah bin syu'bah pemah meminta seorang pria
unfuk menikahkan dirinya dengan seorang wanita. Namun Ar
Mughirah lebih utama dekat dengan wanita tersebut ketimbang
pria -yang dimintanya unfuk menikahkan dirinya dengan wanita-
itu.

Adapun pendapat mereka yang menyebutkan bahwa
pemikahan memerlukan pihak yang menikah dan yang
menikahkan, pemyataan tersebut sepenuhnya benar.

sedangkan pemyataan mereka yang menyebutkan bahwa
pihak yang menikah tidak boreh bertindak sebagai pihak
menikahkan, terkait permasalahan inilah kami berbeda pendapat
dengan mereka- Justeru menumt kami pihak yang menikah ifu
boleh juga bertindak sebagai pihak yang menikahkan. Dengan
demikian, di dalam permasarahan ini ada suafu pendapat yang
kontra dengan pendapat lain.

Mengenai pendapat mereka yang menyebutkan bahwa
seseorang tidak boleh menjual sesuafu kepada dirinya, pemyataan
yang mereka sebutkan ini merupakan pemyataan yang tidak tepat.
Justru boleh-boleh saja seseorang rnewakilkan kepada dirinya
sendiri unfuk melakukan jual-beli unfuk dirinya, jika tidak ada
kecenderungan atau keberpihakan sedikit pun.

Adapun riwayat 5nng bersumber dari Ar Mughirah, terkait
riwayat tersebut, perlu dimaklumi bahwa tidak ada hujjah pada
perkataan seorang pun selain dari Rasululluh #.

sekarang giliran kami unfuk mengemukakan argumentasi
yang menunjukan atas keabsahan pendapat kami. Dan kami

El - Ar Muhaua



mendapati riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur

periwayatan Al Bukhari:

Musaddad mengabarkan kepada kami dari Abdul Warits bin

Said, dari syu'aib bin Al Habhab, dari Anas bin Malik, bahwa

Rasulullah 1$ memerdekakan ShafiyTah, kemudian menikahinya.

Beliau menjadikan pemberian kemerdekaan terhadap Shafiyyah

sebagai mahar untuknya. Beliau juga mengadakan walimah atas

pemikahan tersebut dengan menyembelih seekor kambing'

Demikianlah sikap Rasulullah S yang menikahkan

perempuan yang berada dalam hak perwalian beliau dengan diri

beliau sendiri. Inilah hujjah kami atas pihak-pihak yang

berseberangan pendapat dengan kami-

Selain itu, kami juga berargumentasi dengan sabda

Rasulullah 6& yutg menYebutkant
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" Wanita mana saja 3nng menikah bnpa izin dari r'tmlinya,

maka pemikahannya batil."

Jadi, wali mana saja yang menikahkan perempuan yang

berada dalam cakupan hak kewaliannya dengan dirinya sendiri,

atas seizin perempuan tersebut, berarti perempuan tersebut sudah

dinikahi dengan izin walinya, sehingga pemikahan tersebut sah.

Rasulullah fs jrgu tidak mensyaratkan bahwa seorang wali

tidak boleh merupakan pihak yang menikah. Jika Rasulullah s
tidak melarang haltersebut, berarti hal tersebut diperbolehkan.
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Kami juga berargumentasi dengan firman Allah &,
E o. I J - til F:,Ei c *1"€& i? e E ;*, iis
"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada

kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuah apa yang
terpaksa kamu memakannya."(Qs. Al An'aam t6l: 119)

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang tidak ada
keterangan rinci bagi kita terkait keharamannya.

Lebih jauh, kami juga berargumentasi dengan firman:

bl4fi {rE, i*1ib'K" uilir i;SS

ryA,)fiG'4puffi8.i6'tK
"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara

kamu, dan orang-orang yang laSnk herkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba saha5nmu yang
perempuan- Jika mereka miskin, Allah akan memampukan
mereka dengan kumia-Nya. Dan Allah Maha Luas ragi Maha
Mengetahi. "(Qs. An-Nuur l24l: 32)

Jadi, siapa saja yang menikahkan seorang wanita yang
sendirian dengan dirinya atas keridhaan perempuan tersebut,
berarti dia sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, dan
Allah & tiaat melarang pihak yang menikahkan perempuan yang
sendirian tersebut merupakan pihak yang menikahinya. Dengan
demikian, maka dapat din5atakan secara sah bahwa itulah
ketenfuan yang harus dilakukan. Kepada Allah-lah kita memohon
taufik.
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1839. Masalah: ndak halal bagi seorang wanita pezlna

untuk menikah dengan seorang pria, baik pria pezina maupun pria

yang memelihara kehormatannya, sampai perempuan tersebut

bertobat. Jika dia sudah bertobat, barulah halal baginya untuk

menikah dengan pria yang memelihara kehormatannya.

Tidak halal bagi seorang pezina muslim untuk menikahi

seorang muslimah, baik perempuan itu peina maupun

perempuan yang memelihara kehormatannya, sampai pezina

muslim itu bertobat. Jika dia sudah bertobat, barulah halal

baginya untuk menikahi perempuan yang baik-baik dan muslimah.

Namun demikian, seorang pezina muslim berhak unhrk

menikahi wanita ahlul kitab yang memelihara kehormatannya,

meskipun pria muslim ini belum bertobat.

Jika apa yang kami sebutkan (tidak halal) di atas tersebut

terjadi, maka pernikahan tersebut dibatalkan.

Jika seorang pria baik-baik menikahi seorang wanita baik-

baik, kemudian salah sahrnya berzina atau keduanya, maka

pemikahannya tidak batal karena perzinaan tersebut.

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh sekelompok salaf.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan Abu Bakr bin Abi Syaibah: Waki'

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Marwan, dari

Abdurrahman Ash-Shada'i, dari Ali bin Abi Thalib,

Bahwa seorang pria mendatanginya, lalu berkata, "Aku

mempunyai sepupu perempuan yang aku inginkan, dan aku sudah

menodainya." Mendengar perkataan tersebut, Ali berkata, "Jika

yang engkau maksud itu sesuatu yang batin (maksudnya

melakukan hubungan badan), maka tidak boleh (menikahinya
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sampai engkau bertobat). Tapi jika yang kau maksud ifu sesuatu
yang lahir (maksudnya, seperti berciuman), maka tidak masalah
(menikahinya)."

Diriwayatkan pula melalui jalur periwayatan Ibnu Abi
Syaibah: Abdullah bin Idris AI Audi mengabarkan kepada kami
dari laits bin Abi Sulaim, dari hnu Tsabit, bahwa kepada Ali bin
Abi Thalib dihadapkan seorang pria yang wajib dijatuhi hukuman
had, yang telah menikahi seorang perempuan yang tidak wajib
dijatuhi hukuman had. Lalu Ali pun memisahkan di antara
keduanya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq AI
Qadhi: Ali bin Abdillah mengabarkan kepada kami, yahya bin Said
AI Qaththan mengabarkan kepada kami, sy,'bah mengabarkan
kepada kami, Qatadah dan Al Hakam bin utaibah mengabarkan
kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Salim bin Abi Al Ja'd,
dari ayahnya, dari Ibnu Mas,ud,

Tentang seorang pria yang menikahi seorang perempuan
yang sudah dizinainya. hnu Mas'ud berkata, "Keduanya senantiasa
berstafus sebagai dua orang pezina."

Atsar tersebut juga diriwayatkan kepada kami dengan sanad
yang sama sampai kepada Ali bin AMillah: Sufuan bin uyainah
dan Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami. Abdurrazaq berkata:
Ma'mar mengabarkan kepada kami. selanjutrya, Sufi7an dan
Ma'mar sepakat mengenai redaksi hadits dan sumber
periwayatannya, keduanya berkata:

' Al Hakam bin Abban mengabarkan kepada kami, bahwa ia
pemah bertanya kepada salim bin Abdillah bin Umar tentang
seorang pria yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian
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menikahi perempuan tersebut. Salim berkata, "lbnu Mas'ud

pemah ditanya tentang hal itu, lalu ia menjawab,

1)+ * {iili'J:'i 6fr;^3

"Dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-N5n.'

(Qs. Asy-Syuraa l42l: 25).

Pendapat yang dinukil dari hnu Mas'ud tersebut intinya

sama, karena dia memperbolehkan menikahi perempuan yang

dizinai tersebut setelah bertobat.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan lbnu Abi Syaibah:

waki'mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Khalid, dari Asy-

Sya'bi, ia berkata,

"Aisyah berkata, 'Keduanya senantiasa sebagai dua orang

pezina, selama keduanya bersama'. "

Maksud Aisyah adalah, laki-laki yang menikahi perempuan

yang dizinainya.

Diriwayatkan melalui jalw periwayatan lbnu Abi Syaibah:

Asbath mengabarkan kepada kami dari Mutharif, dari Abu Al

Jahm, dari Al Barra bin Azib, tentang seorang pria yang berzina

dengan seorang wanita, kemudian ia hendak menikahi wanita

tersebut. Al Barra berkata, "Keduanya senantiasa sebagai dua

orang pezina, selamanya. "

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah:

Abdul Ala mengabarkan kepada kami dari Said bin Abi Arubah,

dari Qatadah, dari Jabir bin AMillah, ia berkata, "Jika keduanya

sudah bertobat dan memperbaiki diri, maka tidak ada masalah

(keduanya menikah)."
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Maksudnya, pria yang menzinai seorang wanita, kemudian
hendak menikahinya, (maka itu tidak masalah).

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq:
Abdulwahid bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, Abu Awanah
mengabarkan kepada kami dari Musa bin As-Sa'ib, dari Muawiyah
bin Qurrah, dari hnu Umar,

bahwa Ibnu Umar pemah ditanya tentang seorang laki-laki
yang pernah berzina dengan seorang perempuan, "Apakah pria
tersebut boleh menikahi wanita ifu?" Ibnu Umar menjawab, "Jika
keduanya sudah bertobat dan memperbaiki diri, (maka boleh)."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail: Hajjaj bin
Minhal dan Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami,
keduanya berkata: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada
kami dari Habib, dari Atha bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah, ia
berkata,

"seorang pria yang pemah dijahrhi hukuman dera tidak
boleh menikah kecuali dengan perempuan yang juga pemah
dijatuhi hukuman dera."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail: Sulaiman bin
Harb mengabarkan kepada kami, Abu Hilar mengabarkan kepada
kami, Qatadah mengabarkan kepada kami dari AI Hasan, dia
berkata,

"[Jmar bin Al Khaththab berkata, 'sungguh aku tidak ingin
menyisakan seorang pun yang pemah melakukan perbuatan keji di
dalam Islam dapat menikahi wanita yang baik-baik'. Mendengar
perkataan umar tersebut, ubay bin Ka'b berkata kepadanya,
'wahai Amirul mukminin, kemusyrikan itu jauh lebih besar
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daripada perbuatan keji. Karena Allah akan menerima tobat orang

yang berbuat keji, jika dia sudah bertobat'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail: Ali bin

Abdillah mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Abi Yazid

berkata: Aku mendengar hnu Abbas menafsirkan firman Allah &,

Et: J tw-{ \-$$ K} fi',^is $ t &{ agi

',*:rxi&-1f'#3;,5
"Iiki-laki yang bezina frdak mengawini melainkan

perempuan Wng berzina, atau perempuan yang muryrik; dan

perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh lakilaki
yang berzina atau laki-laki musStrik, dan yang demikian itu

diharamkan atas orang-orang Wng mukmin. " (Qs. An-Nuur [24]:

3)

hnu Abbas menafsirkan, "ltu merupakan hukum yang

berlaku di antara keduanya." Maksudnya, di antara pezina lakilaki

dan pezina perempuan.

Atsar seperti tadi juga diriwayatkan secara shahih dan

hrahim An-Nakah'i, Said Al Musayyab, Sillah bin Usyaim, Atha,

Sulaiman bin Yasar, Makhul, Az-Zvhi,lbnu Qasith, Qatadah, dan

lainnya.

Namun diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas

dan hnu Umar tentang dipertolehkannya pemikahan keduanya.

Adapun hujjah pendapat kami adalah firman Allah &,
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'ryfii$;Jtf #l*i,
"Iaki-lbKi yang betzina fidak mengawini merainkan

perempuan yang bezina, atau perempuan yang musSrik; dan
perempuan tang benina tidak dikawini melainkan oleh lakilaki
yang benina atau laKi-laki musyrik, dan yang demikian ifu
diharamkan atas orang,orang yang mukntin." (es. An-Nuur [24]:
3)

Namun sekelompok orang mengatakan bahwa diriwayatkan
dari said bin Al Musa5ryab, ia berkata, "Mereka mengklaim bahwa
ayat tersebut telah dihapuskan/dinasakh oleh ayat setelahnya.,'
Yaitu firman Allah &,

;')W frE, iy)9i5 K" oi*i'C,{Jb

ryUsfr':r:#ufrG_i,,tK
"Dan kawinkanlah orang-orang wng sendirian di anbra

kamu, dan orang-orang yang lawk (berr<awin) dari hamba-hamba
sahaSmmu yang lelaki dan hamba-hamba saha5nnu yang
perempuan. Jika mereka miskin, Altah akan memampukan
merela dengan kumia-Nya. Dan Arah Maha Luas lagi Maha
Mengetahrl. "(Qs. An-Nuur I24l: 82)

Apa yang mereka kemukakan ifu merupakan klaim yang
tidak disertai dengan dalil. Sementara terkait Al eur.an dan
Sunnah, tidak boleh mengatakan ayat ini sudah dinasakh, kecuali
dengan adanya dalil yang meyakinkan dan dapat dipastikan
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kebenarannya, bukan berdasarkan asumsi yang tidak tepat. Karena

yang diwajibkan adalah mengamalkan semua nash yang ada-

Itu karena makna firman Allah &,

"';^.jJ:l'tii' iS

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara

kamu. "(Qs. An-Nuur l24l:32)'

Allah @ berfirman,

"Maka kawinilah wanita-wanita (ain) yang kamu senangi:

dua, tiga atau empaf."(Qs.An-Nisaa' [4]: 3)

Maksudnya adalah, kawinilah kaum perempuan kecuali

wanita-wanita yang diharamkan atas kalian dari kalangan kerabat

maupun lainnya. Ini merupakan hal yang tidak diragukan lagi.

Sedangkan menikahi wanita paina, atau pemikahan seorang laki-

laki pezina dengan perempuan beriman merupakan perkawinan

yang diharamkan atas kita.

Dengan demikian, pemikahan tersebut mempakan

pemikahan yang dikecualikan dari keumuman ayat tersebut, tanpa

diragukan lagi. Sebagaimana adanya pengecualian unfuk menikahi

perempuan-perempuan 5nng diharamkan menikahinya.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna Wnkihu
(pada ayat 3 surah An-Nur) adalah melakukan hubungan budak,

bukan menikah.

'& 3&i & {:.$i'o;F4\Eu,W6
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Abu Muhammad berkata: Ini merupakan dak,uaan lain yang
tidak disertai dengan dalil, dan pengkhususan terhadap ayat
dengan dugaan bohong. sebab, seandainya hal ifu sesuai dengan
apa yang mereka katakan, niscaya suami haram menggauli
istrinya, apabila dia pernah berzina dengan istrinya (sewaktu belum
menikah). Namun pendapat ini tidak mereka kemukakan.

Jika mereka mengatakan bahwa yang diharamkan adalah
hubungan badan dalam perzinaan saja, maka kami katakan bahwa
ini mempakan tambahan pengkhususan yang tidak disertai dengan
dali!, dan dakwaan dusta secara meyakinan. Karena tidak ada dalil
yang menopang hal ifu. Dan dakwaan seperti ini tidak dihalalkan
dalam agama Allah, di samping dakwaan ini pun merupakan tafsir
dusta secara meyakinkan. Karena kita menemukan adanya pezina
yang memaksa wanita muslimah yang memelihara kehormatan-
nya, sehingga ifu menjadi lakilaki pezina dengan selain wanita
pezina. Dan tidak mungkin kita mengatakan apa yang tertolak
secara realitas.

Riwayat dari Abu Bakar dan Umar itu terjadi di hadapan
para sahabat. Hal itu sebagaimana yang diceritakan kepada kami
oleh Yahya bin Abdirrahman bin Mas'ud: Ahmad bin Duhaim
mengabarkan kepada kami, hrahim bin Hammad mengabarkan
kepada kami, Ismail bin Ishaq AI Qadhim mengabarkan kepada
kami, Ali bin AMillah Al Madini mengabarkan kepada kami,
Yahya bin Zakariya bin Abi Za'idah mengabarkan kepada kami,
Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari
Ibnu Umar, dia berkata,

"Ketika Abu Bakar Ash-shiddiq sedang berada di masjid,
tiba-tiba datanglah seorang pria, kemudian mengatakan sesuafu
kepada dirinya, sementara dia kebingungan. Abu Bakar kemudian
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berkata kepada Umar, 'Bangkitlah! Lihatlah keadaan orang itu,

karena ia sedang mempunyai masalah'.

Umar kemudian menghampiri pria tersebut, lalu pria

tersebut berkata kepadanya, 'Sungguh, ada seorang tamu yang

pemah bertandang ke tempatku'. Kemudian, tamu tersebut

berzina dengan putrinya.

Mendengar perkataan tersebut, Umar menepuk dada pria

tersebut seraya berkata kepadanya, 'Semoga Allah memperburuk

keadaanmu. Mengapa engkau tidak menutupi (aib) putrimu'. Abu

Bakar kemudian memerintahkan kedua orang ifu untuk dijatuhi

hukuman had, lalu safu sama lain dinikahkan. Setelah itu, Abu

Bakar memerintahkan keduanya agar diasingkan selama safu

tahun."

Riwayat tersebut tidak bisa menjadi dalil bagi mereka.

Karena yang pasti, pemikahan tersebut terjadi setelah keduanya

bertobat, dan ifu justnr menjadi hujjah yang menyrdutkan mereka.

Sebab, di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Abu Bakar

mengasingkan keduanya selama satu tahun- Sedangkan para

pengikut madzhab Hanafi fidak menilai adanya hukuman

diasingkan secara umum akibat perzinaan.

Sementara para pengikut ma&hab Maliki tidak menilai

adanya hukuman mengasingkan perempuan dalam kasus

perzinaan. Demikianlah tindakan Abu Bakar dan Umar yang

dilakukan di hadapan para sahabat, dengan perbedaan pendapat

mereka.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ismail

bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin Al Madini mengabarkan kepada kami,
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Yazid bin Zura' mengabarkan kepada kami, Habib Ar Mualrim
mengabarkan kepada kami, dia berkata,

"Seorang pria dari penduduk Kufah datang kepada Amr bin
S5ru'aib, Ialu berkata kepadanya, 'Tidakkah engkau heran kepada
Al Hasan yang mengklaim bahwa pna pezina ifu hanya menikahi
orang seperti dirinya. Pendapat itu karena dia menafsirkan firman
Allah ini:

K;5"^iiSt&!eli
'Lakilaki yang benina frdak mengawini melainkan

perempuan yang benina, atau perempuan yang mus5rik'. (es. An-
Nuur 124):3)

Amr bin S5n:'aib kemudian berkata kepada pria tersebut,
"Mengapa engkau merasa heran. Karena, Said bin Abi Said Al
Maqburi mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah S bersabda, 'Pezina yang pemah dihukum dera ifu
tidak menikah kecuali dengan yang seperti dirinya'."

Abdullah bin umar penah menyerukan atsar tersebut daram
sebuah seruan: Hammam mengabarkan kepada kami" Abbad bin
Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik
bin Aiman mengabarkan kepada kami, Bakr yaifu Ibnu Hammad
mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami,
Al Mu'tamir yaifu hnu sulaiman At-Taimi mengabarkan kepada
kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Al Hadhrami
bin Lahiq menceritakan kepadaku dari Al easim bin Muhammad
bin Abi Bakr Ash-Shiddiq, dari Abdullah bin Amr bin AI Ash,
bahwa Rasulullah $ dimintai izin oleh seorang pria dari kalangan
Muhajirin terkait seorang perempuan yang bemama Ummu
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Mahzul, atau pria dari kalangan kaum Muhajirin itu menyebutkan

keadaan wanita tersebut kepada Rasulullah. Kemudian,

Rasulullah $ bersabda,

ky3iuy\L&\ Gtli
"Pria paina ifu frdak menikah melainkan dengan wanita

paina atau wanita mug/rik."

Lalu turunlah ayat:

E
jrt6 tH 3; i eb JfiL{i { f}-96,J'

@',Sit
"Dan perempuan Wng benina tidak dikawini melainkan oleh

laki-lal<i Wng benina abu laki4aki musjrik, dan Sang dernikian iht

dihanmkan abs onng-omng gng mukmin. "(Qs. An-Nuur l24l: 3l

Melalui jalur periwayatan Abu Daud: Musa bin Ismail

mengabarkan kepada kami, Abban bin Yazid Al Aththar

mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari lbrahim

bin Abdillah bin Qarizh, dari As-Sa'ib bin Yazid, dari Rafi' bin

Khudaij, bahwa Rasulullah S bersabda dalam sebuah hadits,

**ljr #)
z/

"Mahar (hasil) pelacuftn ifu haram."

Uang hasil perzinaan, baik secara agama maupun bahasa,

tidak disebut mahar, karena mahar itu khusus untuk pemikahan.

Maka dari itu, apabila Rasulullah mengharamkan mahar perzinaan,
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berarti Rasulullah mengharamkan pemikahan dengan wanita yang
pemah dizinai. Karena dalam pemikahan ini pasti ada mahar. Ini
tidak diragukan lagi.

Namun apabila wanita tersebut telah bertobat, maka mahar
unfuknya bukanlah mahar pelacuran, sehingga dihalarkan. siapa
saja yang mengklaim pendapat selain ini, berarti dia telah
mengklaim sesuatu yang tidak ada dalilnya, dan itu batil. Kepada
Allah-lah kita memohon taufik.

Adapun wanita yang dinikahi pria baik-baik, dan wanita itu
pun merupakan wanita baik-baik, kemudian salah safunya berzina
atau keduaduanya, maka kami katakan bahwa perzinaan itu fidak
menghancurkan pemikahan keduanya.

Hal tersebut sebagaimana riwayat yang disampaikan
kepada kami melalui jalur periwayatan Ahmad bin syu'aib: Ishaq
bin hrahim yaifu Ibnu Rahwai mengabarkan kepada kami, An-
Nadhr bin Syumail mengabarkan kepada kami, Hammad bin
Salamah mengabarkan kepada kami, Harun bin Ri.ab
mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin ubaidillah bin umair,
dari Ibnu Abbas rg, bahwa seorang pria berkata,

'^;-\j i "it*;'ii:;t ,*;4,.Ilr J;,
:Jt, tW ?ft jt:JG irL :Jts

rt

!.rrY
I

.q*G
'Ya Rasulullah, aku memperishi seorang wanita cantik,

namun ia tidak menolak tangan orang yang menyenfuhnya.,,
Beliau bersabda, " ceraikanlah wmnita ifu." Pf,a tersebut berkata,
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"Tapi, sungguh, aku tidak bisa menahan diri darinya." Beliau

bersabda, " Jika demikian, pertahankanlah dia."

Riwayat lain menyebutkan bahwa Ma'iz mengakui pemah

berbuat zina, dan saat itu dia sudah berumah tangga, lalu
Rasulullah $ bertanya, "Apal<ah lalang ataukah duda?'Dikatakan
kepada beliau, "Justru, duda." Maka Rasulullah S pun

memerintahkan unfuk merajamnya, namun tidak membubakarkan

pemikahannya

Terkait dengan hal ifu, ada silang pendapat yang sudah

terjadi sejak lama.

Diriwayatkan kepada kami melaui jalur periwayatan Ismail

bin Ishaq Al Qadhi: Al Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada

kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari

Qatadah, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata tentang lajang yang

berzina sebelum menggauli isfoinya, "Dia hanrs didera sebagai

humuman had, lalu dia dipisahkan dengan istrinya. Dan isfuinya

mendapatkan separuh dari mahamya. Jika istrinya berzina, maka

dia didera, lalu keduanya dipisahkan, dan dia tidak berhak

mendapatkan mahar."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah:

hnu Idris Al Audi yaitu Abdullah mengabarkan kepada kami dari
Asy'ats, dari Abu Az-Zuban, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata,
"Yang perawan (tapi sudah menikah) itu, apabila dia beruina, maka

dia didera, kemudian dia dipisahkan dari suaminya, dan dia tidak
berhak mahar."

Diriwayatkan melaui jalur periwayatan lbnu Abi Syaibah:

Abdah mengabarkan kepada kami dari Said, dari Ali bin Tsabit,

dari Nafi', dari hnu L)mar, dia berkata, "Apabila salah seorang dari
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kalian melihat istrinya atau ummu walad-nya melakukan perbuatan
keji, maka janganlah dia mendekati istri atau ummu waladnya itu."

Pendapat ini merupakan pendapat Al Hasan, Thawus, An-
Nakha'i, Hammad bin sulaiman dan lainnya. Namun tidak ada
hujjah pada seorang pun selain dari Rasulullah #.

Dalam permasalahan ini ada sebuah hadits, yang jika
shahih niscaya kami akan berpegang kepadanya. Hadits tersebut
diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Said bin Al
Musayyab, dari Bashrah bin Aktsam, bahwa seorang wanita
perzina, kemudian Rasulullah S menjadikan anaknya sebagai

budak bagi suaminya. Namun kami tidak mengetahui bahwa sa'id
pemah menerima hadits dari Bashrah. sebagian dari mereka
berkata: Nadhrah.

1840: Masalah: Tidak halal bagi seorang pria untuk
melamar perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya, baik
masa iddahnya itu terjadi karena diceraikan suaminya atau pun
karena ditinggal mati suaminya.

Jika seorang pria menikahi perempuan yang sedang
menjalani masa iddah, sebelum masa iddahnya habis, maka
pemikahan ifu dibubarkan, selamanya, baik dia sudah melakukan
hubungan badan dengan wanita ifu atau pun belum, baik
kebersamaannya dengan wanita sudah berlangsung lama atau pun
belum.

Tidak ada hak untuk saling mewarisi di antara keduanya,
tidak ada pula hak untuk mendapatkan nafkah bagi perempuan
itu, dan tidak ada pula hak untuk mendapatkan mahar bagi wanita
tersebut.
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Jika salah safu dari keduanya mengetahui keharaman

pernikahan pada masa iddah itu, maka dia harus dijatuhi hukuman

had karena telah melakukan perbuatan zina, yaihr hukuman rajam

atau pun hukuman dera. Demikian pula jika keduanya sama-sama

mengetahui keharaman tersebut.

Mengenai anak yang terlahir dari pemikahan itu, anak itu
tidak dapat dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahi perempuan

tersebut, jika si laki-laki tersebut mengetahui haramnya pemikahan
pada masa iddah itu.

Namun jika keduanya sama-sama tidak mengetahui

haramnya pemikahan tersebut, maka tidak ada sangsi apa pun

atas keduanya.

Jika salah safunya mengetahui keharaman pemikahan pada

masa iddah tersebut dan salah safunya tidak mengetahuinya, maka

tidak ada hukuman had atas yang tidak tahu.

Jika pihak laki{aki 5nng tidak tahu, maka nasab anak

tersebut dapat dinisbatkan kepadanya.

Apabila pemikahan pada masa iddah itu dibubarkan, lalu
perempuan ifu selesai menjalani masa iddahnya, maka pria yang

menikahinya dalam masa iddah berhak untuk menikahinya

kembali, jika perempuan ifu menghendaki pria tersebut menjadi

suaminya lagi. Dalam hal ini, kedudukan lakilaki tersebut sama

saja dengan laki-laki lainnya. Kecuali laki-laki yang menceraikan

istrinya (bukan pernikahannya dibubarkan), maka ia berhak untuk
merujuk perempuan tersebut, ketika perempuan itu masih berada

dalam masa iddahnya, selama talak yang dijatuhkan bukanlah talak
tiga.
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Demikian pula dengan laki{aki yang beristikan seorang
budak perempuan dan sudah menggaulinya, lalu budak
perempuan tersebut dimerdekakan (oleh fuannya) dan diberi hak
pilih apakah akan melanjutkan pemikahan dengan suaminya
ataukah berpisah dari suaminya, lalu budak perempuan tersebut
memilih untuk berpisah dari suaminSn" maka pemikahannya dapat
dibubarkan, lalu perempuan tersebut menjalani masa iddahnya,
baik berdasarkan kehamilan (yang akan berakhir dengan
melahirkan), atau pun berdasarkan hifungan masa suci, atau pun
dengan hifungan bulan. Dalam kondisi ini, pria yang menikahi
perempuan tersebut ketika masih berstafus budak, adalah safu-
sahmya pria yang berhak untuk melamamya pada masa iddahnya,
tapi tidak dengan laki-laki lainnya.

Jika perempuan tersebut rela lakilaki ifu menjadi suaminya
lugr, maka laki-laki tersebut berhak unh:k menikahinya dan
melakukan hubungan badan dengannSra-

Dalil atas pendapat yang kami kemukakan tadi adalah
firman Allah:

i l"ri i"E, u -4,*f q "W'& S5

J #S'b$rg rit F1'"ifr 
'lt ",#fr e,hU

; 3i Vi;'t;'A;; {r1 iJ;ri 6 7 y b $rjr(;,

ev ?:{nfr'rtr;i;5?1;{65j( .&6 d;:Il

I
I

I

I

ry:#;ir"8ffiG7;ge-& $i
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"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita

ifu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan

mengawini mereka) dalam hatimu. Alkh mengetahui bahwa kamu

akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada ifu janganlah kamu

mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali

sekedar mengwcapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf.

Dan janganlah kamu berazam (bertebp hati) untuk berakad nikah,

sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui

apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Dermawan."
(Qs. Al Baqarah l2l:235)

Pendapat kami yang menyatakan bahwa tidak ada hak

untuk saling mewaris di antara keduanya, tidak ada hak untuk

mendapatkan nafkah bagi pihak wanita, tidak ada hak untuk

mendapatkan pakaian baginya, dan tidak ada hak untuk

mendapatkan mahar baginya, baik pernikahan dalam masa iddah

itu diketahui kehammannya atau pun tidak diketahui, itu karena

pemikahan tersebut bukanlah pemikahan.

Karena, tidak ada silang pendapat dari seorang pun bahwa

Allah hanya menghalalkan pemikahan, dan tidak menghalalkan

akad yang dilangsungkan dalam masa iddah ini. Maka, apabila

pemikahan dalam masa iddah tersebut bukanlah pemikahan,

tenfunya tidak ada hak unfuk saling mewaris di antara keduanya,

tidak ada hak untuk mendapatkan pakaian bagi pihak perempuan,

dan tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah. Kecuali dalam

pemikahan yang sah.

Mengenai penisbatan nasab anak yang terlahir dalam

pemikahan tersebut terhadap pria yang tidak mengetahui
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haramnya pemikahan dalam masa iddah tersebut, tentang hal ifu
tidak ada silang pendapat.

sedangkan mengenai wajibnya hukuman had atas orang
yang mengetahui haramnya pernikahan dalam masa iddah
tersebut, ifu karena Allah @ berfirman:

J erX rt' Jy@-'orY* dA rt i,$t,
-"5jd #@ 6.u;v frff|#;Kr(,

@r,:rii?$XrAt
'Dan oreng-orang yang menjaga kecuali

terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka
mereka dalam hat ini tiada tercela- Barangsiapa

mencari yang di balik ifu, maka mereka itulah orzng-orerng yang
melampaui batas. "(Qs. Al Mu'minun IZgl: S-7)

Perempuan yang dinikahi dalam masa iddah ini bukanlah
iski, serta bukan prla budak yang dimiliki dengan sumpah.
Dengan demikian, maka ifu adalah mumi perzinaan-

Terkait dengan permasalahan ini, Rasulullah $ bersabda:

.;,;t -fW,it:A.:iji
"Anak itu untuk pemilik ranjang tang sah (suani),

sedangkan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam).,,

Dalam hadits tersebut, Rasulullah $ hanya menyatakan
suami atau pezina- Dan pemikahan yang dilangsungkan dalam
masa iddah ini bukanlah pemikahan yang sah, sehingga ini adalah
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kasus peruinaan. Dan terhadap orang yang melakukan perzinaan

hams dijatuhi hukuman had.

Namun demikian, tidak ada hukuman had bagi orang yang

tidak mengetahui hukum (maksudnya hukum bahwa pemikahan

pada masa iddah tidak diperbolehkan), berdasarkan firman Allah:

(, 
"rJj 4, 5GAT1+'& "#1; zi,

ds
qgbX$6U3W,1{3

*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf
padanya, tetapi (WnS ada dosanya) apa yang disengaja oleh

hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha

PenyaSnng. "(Qs. Al Ahzaab [33], 5)

Juga berdasarkan firman Allah,

'SupaSm dengan dia Aku membei pingatan kepadamu

dan kepada oftngorcng yang ampai N Qunn (kepadanya). "(Qs.

Al An'aam [6]: 19)

Orang yang melakukan pemikahan dalam masa iddah ini,

yang tidak mengetahui hukumnya, adalah orang yang belum

menerima Al Qur'an, sehingga tidak ada sangsi apa pun yang

dikenakan atas dirinya.

Adapun mengenai perempuan yang diberikan

kemerdekaan, kemudian dia dipersilakan unfuk memilih apakah

akan tetap bersama suaminya atau berpisah, itu karena

"{ lrs'* €iSl
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Rasulullah $ bersaMa kepada

dimerdekakan tersebut:

"Alangkah baiknya jika
(suarnin5n)."

Hal ini akan kami jeraskan pada pembahasannya
mendatan g, insya Allah.

Adapun pendapat kami yang menyebutkan bahwa pria
png menikahi dan menggauli perempuan dalam masa iddah,
apakah dia mengetahui hukum pemikahan tersebut atau pun tidak
mengetahuinya, kemudian dia dijafuhi hukuman had, dan dia
bukanlah pria yang pemah menikah, sementara wanita yang
dinikahinya tidak dijatuhi hukuman had karena tidak mengetahui
hukum pemikahan pada masa iddah tersebut tersebut, atau tidak
dijafuhi hukuman rajam karena ia adarah perempuan yang
ditinggal mati suaminya;

Mengenai pendapat kami yang membolehkan laki-laki
tersebut unfuk menikahi perempuan tersebut, setelah perempuan
tersebut selesai dari masa iddahnya, hal ifu dikarenakan Allah &
telah menyebutkan kepada kita wanita-wanita yang diharamkan
untuk dinikahi di dalam ftrman-Nya:

perempuan yang baru

0 0 / ., 
u

.Airf, j
engl<au 

'*-u"o 
kepadanya

-4 t,
!;11 &\+-r dl Lq;
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*:#;(GH,A;

#, t,
A .:P W, AL;6ii #4

ali,t:,^"-.sJ{r,
"s61y$'li6.i#J'"#;6,

\3,K

*3/16 S @ Y+3 6#'bg'i,'l 6y',A l
v 61 

-J*r"e 
ifi 6t'"# lKv 6 y {.:ti'e

iAl-555
'Diharaml<an aks lannu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,

saudara-saudara bapakmu tnng perempuan; saudara-saudara

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang men5rusui kamu;

saudara perempuan sepercusuirn; ibu-ibu isterimu (merfua); anak-

anak isteimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri 5nng telah

kamu ampuri, tebpi jika kamu belum ampur dengan isterimu ifu
(dan sudah kamu cerail<an), maka Udak berdosa kanu
mengawininya; (dan dihanmkan bagimu) isteri-istei anak

kandungnu (menanfu); dan menghimpunkan dua perempuan Wng
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
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Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan
(dihanmlan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu milih. (Altan relah menetapkan hukum
ifu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu
selain 5ang demikian. "(Qs. An-Nisaa' l4l: 23-24,t

Di dalam ayat ini, Allah & tiaat menyebutkan wanita yang

pemah dinikahi dan digauli dalam masa iddahnya di dalam
kelompok wanita yang haram unhrk dinikahi, setelah masa
iddahnlra selesai.

Apabila wanita tersebut tidak disebutkan Allah di dalam
kelompok wanita yang haram untuk dinikahi, baik di dalam ayat
tersebut maupun di dalam ayat lainnya, juga tidak disebutkan
dalam saMa Rasulullah, berarti wanita tersebut halal unfuk
dinikahi.

Di lain ayat, Allah S menyebutkan secara tegas bahwa
wanita tersebut halaluntuk dinikahi. Allah @ berfirman,

u -u . ./r/n<i-**
"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu)

menari isteri-isteri dengan hartatnu unfuk dikawini bukan unfuk
berzina. "(Qs. An-Nisaa' l4l 241

Pendapat kami ini merupakan pendapat Al Hasan,
Hammad bin Abi Sulaiman, Abu Hanifah dan para sahabatorya,

Sut/an Ats-Tsauri, Asy-Syaf i, dan Abu Sulaiman bersama para
sahabahrya.
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Namun Sa'id bin Al Musayyab, Rabi'ah, Malik, Al-Laits dan

Al Auza'i mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak dihalalkan

bagi pria itu, selamanya.

Sementara Imam Malik dan Laits mengatakan, perempuan

tersebut tidak dihalalkan bagi pria itu, bahkan dengan memper-

budak wanita tersebut.

Akan tetapi, pihak-pihak yang berpendapat seperti ini tidak

memiliki dalil sama sekali, kecuali dua hal berikut ini:

Pertama: Mereka mengatakan bahwa pria tersebut

tergesa-gesa unfuk mendapatkan sesuatu, sebelum tiba waktunya.

Oleh karena itulah ia harus diharamkan untuk mendapatkan

sesuafu tersebut, selama{amanya. Sebagaimana halnya pembunuh

yang sengaja melakukan pembunuhan, terlarang untuk mendapat-

kan warisan.

Ini merupakan argumentasi terbodoh yang pemah

didengar. Sebelum mengemukakan bantahan apa pun, kami ingin

mengajukan pertanyaan kepada mereka: Dari mana mereka

mendapatkan kejelasan tentang adanya pengharaman warisan bagi

seorang pembunuh? Pasalnya, dalam permasalahan ini, tidak ada

nash yang shahih maupun rjma'-

Jusfuu Az-Zuhn, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya

mewajibkan untuk tetap memberikan warisan kepada orang yang

melakukan pembunuhan secara sengaja.

Selanjutnya, kami tanyakan pula kepada mereka: Dari

mana mereka mendapatkan kesimpulan bahwa seseorang yang

tergesa-gesa unfuk mendapatkan sesuatu sebelum wakfunya, maka

ia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut selama-
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lamanya? Nash mana yang menyatakan hal itu? Alur logika seperti
apa yang menunjukan atas hal itu?

seandainya sahih bahwa pembunuh memang tidak boleh
menerima warisan, maka dari mana mereka dapat menyimpulkan
bahwa hal tersebut disebabkan oleh ketergesagesaannya unfuk
mendapatkan warisan sebelum waktunya?

Semua ifu merupakan kebohongan belaka, dugaan yang
nrsak, serta asumsi yang batil. Jika mereka tetap mempertahankan
argumentasi yang rusak itu, maka mereka harus mengatakan
terkait seseorang yang merampas harta pewarisnya, bahwa sang
perampas tidak berhak mendapat harta itu selama-lamanya.
Karena ia tergesa-gesa unfuk mendapatkannya sebelum wakfunya.

Mereka juga harus mengatakan bahwa seorang wanita yang
melakukan perjalanan pada masa iddahnya, bahwa wanita ini
diharamkan untuk melakukan perjalanan selamalamanya.

Demikian pula dengan orang yang mengenakan wewangian
pada masa ihramnya, bahwa orang ini diharamkan unfuk memakai
wewangian selama{amanya.

Begitu pula terhadap seseorang yang menginginkan sesuatu
ketika ia sedang menjalani puasa Ramadhan, kemudian ia
memakan sesuafu tersebut, atau menggauli budak perempuannya
saat ia sedang berpuasa atau saat budaknya sedang haid, maka
sesuatu tersebut diharamkan baginya selama-lamanya, budak
perempuan tersebut diharamkan baginya unfuk selama{amanya,
karena dia telah tergesa-gesa mendapatkan semua ifu sebelum
wakfunya.
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Jika mereka tetap memberlakukan argumentasi yang keliru

itu, maka mereka harus melakukan hal yang lebih banyak dari

yang telah disebutkan.

Kedua, Riwayat dari Umar dengan sanad terpufus, antara

lain:

Riwayat yang diceritakan kepada kami dari Yunus bin

Abdullah: Ahmad bin Abdillah bin Abdirrahim mengabarkan

kepada kami, Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Abdissalam Al Khusysyani mengabarkan kepada

kami, Muhammad bin Basyar mengabarkan kepada kami, Yahya

bin Said Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Shalih bin

Muslih mengabarkan kepada kami, ia berkata,

"Aku pemah berkata kepada Asy-Sya'bi, 'Ada seorang pria

yang menceraikan iskinya dengan talak satu. Lalu ada pria lain

yang menikahi perempuan tersebut pada masa iddahnya. Maka,

bagaimanakah hukumnya?' Asy-Sya'bi menjawab, 'Umar bin Al
Khaththab mengatakan, pria yang menikahi wanita tersebut pada

masa iddahnya harus dipisahkan dari wanita tersebut, lalu wanita

tersebut menyempumakan masa iddahnya dari perceraian

pertama, setelah ifu dia memulai iddah yang baru dari
pemikahannya dengan orang (kedua) ini. Mahamya diserahkan ke

Baitul Mal. Pria yang menikahinya pada masa iddahnya itu tidak

boleh menikahinya lagi, unfuk selama-lamanya. Dan pria yang

menjadi suaminya yang pertamalah yang berhak melamamya'."

Sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan, pria tersebut

harus dipisahkan dari wanita yang dinikahinya pada masa iddah,

lalu wanita tersebut menyempumakan masa iddahnya dari suami

pertama, kemudian ia beriddah lagi dengan iddah yang baru untuk
pria yang menikahinya pada masa iddah. Wanita tersebut berhak
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unfuk mendapat mahar karena kehalalan
kedua dari kemaluannya. Kedua pria
melamamya-

Aku sudah menyampaikan kepadamu dua atsar ini.
jika aku mengabarkan kepadamu suafu pendapat,
kencingilah pendapat itu.

Atsar tersebut diriwayatkan dari umar dengan beberapa
jalur perir,vayatan, nannun tak safupun ada 5nng sanadn5a mutbsil.
Sementara atsar yang bersebemngan dengannya, sebagaimana
yang telah kami sebutkan, diriwayatkan dari Ali dan hnu Mas,ud.

Tidak ada hal yang lebih mengherankan daripada:

Pertama: Sikap mereka yang berganhrng pada beberapa
riwayat munqathi' (sanadnya terputus) dari umar. padahal riwayat
tersebut bertolak belakang dengan atsar yang bersumber dari AIi.

Jika demikian, maka siapakah yang menjadikan perkataan
salah safu dari keduanya lebih utama daripada perkataannya yang
lainnya tanpa adanya dalil?

Kedua, Kendati mereka berganfung pada sejumlah riwayat
dengan sanad terpufus dari umar, namun dalam permasalahan ini
pula mereka menentang atsar yang diriwayatkan dari umar secara
shahih. Karena di dalam riwayat yang sanadnya terputus ini
dinyatakan bahwa mahar wanita yang menikah pada masa iddah
itu diserahkan ke Baitul Mal.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami
melalui jalur periwayatan waki' dari Zakaria bin Abi Za.idah dan
Ismail bin Abi Khaliq, keduanya meriwayratkan dari AsySya,bi, dari
Masruq, bahwa seorang perempuan menikah pada masa
iddahnya, kemudian umar memisahkan dia dengan suaminya, dan

yang diperoleh suami

tersebut berhak unfuk

Maka,

maka

@ - ArMuhaua



menetapkan bahwa mahamya diberikan ke Baitui Mal. Umar

berkata, "Pemikahannya (wanita tersebut) haram, dan mahamya

juga haram."

Yunus bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar

bin Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ayahku

mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz mengabarkan

kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam mengabarkan

kepada kami, Yazid mengabarkan kepada kami dari Daud bin Abi

Hindun, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq; atau dari Ubaid bin Nadhlah

dari Masruq, -Daud ragu tentang salah satu dari keduanya (Asy-

Sya'bi atau UbaidF, ia (Masruq)berkata,

"seorang wanita yang menikah pada masa iddahnya

dilaporkan kepada Umar. [-alu Umar berkata (kepada laki-laki dan

perempuan yang menikah pada masa iddah itu), 'Seandainya

kalian berdua mengetahui haramnya pemikahan pada masa iddah,

niscaya aku sudah merajam kalian berdua'- [-alu Umar pun

mendera keduanya b&erapa cambukan. Setelah ifu, dia

memisahkan Umar juga menyemhkan mahar wanita ifu

untuk digunakan di jalan Allah. Umar berkata, 'Aku fidak

memperkenankan mahar ifu, karena aku tidak rnemperkenankan

pemikahannya'."

Ubaid bin Nadhlah adalah seoftmg imam yang tsiqah.

Demikian pula dengan Masruq.

Jadi, kami tidak peduli dari siapakah riwayat tersebut

bersumber dari keduanya (Asy-Sya'bi dari Masntq, atau Ubaid dari

Masruq). Karena sudah ditetapkan secara kuat, bahwa Daud bin

Abi Hindun meriwayatkan riwayat tersebut dari salah satu dari

keduanya (AsySya'bi dari Masmq, atau Ubaid dari Masruq).
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AIi berkata: Mereka terah menyarahi umar dengan
menyerahkan mahar perempuan tersebut ke Baiful Mal. padahal

atsar yang mereka salahi tersebut merupakan riwayat yang shahih
dari umar- Hal ifu merendahkan kedudukan mereka, karena
mereka merrplahi kebqramn dan mengikuu sesuafu yang tidak
ada dalilnSn. Karena ada sahabat lain llang be6eda pendapat
dengan rivrnyat dari Umar tersebut, png sudah kami
kemukakan di atas.

Ketigar Telah diriwaptkan se.u,=r shahih bahwa umar
menarik kembali pendapatnp itu 6nng menyatakan pria png
mengawini wanita pada masa iddah tidak berhak menikahinya lagi
untuk selamanya, dan mahar lrang diberikan kepada wanita
tersebut diserahkan ke Baitul Mal).

Penarikan urnar atas pendapatq/a ifu sebagaimana yang
diriwalratkan kepada kami dari AMurrazaq, dari sut/an Ats-Tsauri,
dari Ismail bin Abi Khalid, dari Aslrsya'bi, dari Masruq, dari umar,
ia berkata, 'Mahar rrranita tersebut diserahkan ke Baihrl Mal dan
keduanya tidak boleh berkumpul." Maksudnp, wanita yang
menikah pada masa iddah dan digauri oleh pria lrang menikahinya
pada masa iddah.

sufuan kemudian berkata, 'Asy'asy mengabarkan kepadaku
dari As5rSya'bi, dari Masruq, bahwa umar menarik kembali
pendapatnya ifu, dan menetapkan mahar perempuan tersebut
unfuk uranita tersebut- Umar juga menetapkan bahun keduanya
boleh menyafu lagi dalam ikatan perkawinan-,,

Jika demikian, maka hal apakah png lebih mengherankan
daripada kesengajaan mereka unfuk mengemukakan pendapat
Snng bertolak-belakang dengan pendapat yang shahih dari umar,
dimana mereka menetapkan bahwa mahar r,ranita tersebut
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diserahkan ke Baitul Mal. Padahal ada keterangan yang

menyebutkan bahwa umar telah menarik pendapatnya itu. Hal ini

saja sudah cukup unfuk menunjukan kesalahan mereka.

Keempat: Diriwayatkan secara shahih dari Umar kepada

kami, yang disampaikan oleh Hammam: Ibnu Mufanij

mengabarkan kepada kami, hnul A'rabi mengabarkan kepada

kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq

mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada

kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia

mendengar Jabir bin Abdullah rg berkata,

"seorang perempuan menghadap Umar bin Al l(haththab

di Jabiyah. Wanita tersebut sudah menikahi budak laki-lakinya.

Maka Umar pun menghardik perempuan tersebut dan bemiat

untuk merajamnya. Umar berkata kepada wanita itu, 'Tidak ada

seorang pun muslim yang halal bagimu setelah ini'."

Ini menrpakan riwayat yang sanadnya paling shahih dan

Umar, dan disaksikan oleh para sahabat. Namun demikian,

mereka (pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan l<ami)

tidak melirik riwayat ini, dan justnr merujuk pendapat yang keliru,

semata-mata karena mengikuti kesalahan Malik, setelah Umar

rujuk atau menarik kembali pendapatnya tersebut. Hanya kepada

Allah-lah kami memohon taufik.

Salah safu keanehan duniawi adalah ucapan mereka, Stapa

saja yang membeli budak perempuan yang sedang hamil karena

suaminya, kemudian suaminya meninggal dunia setelah pihak

pembeli menggauli budak perempuan tersebut, maka budak

perempuan ini tidak halal bagi pihak pembeli, meskipun dengan

memperbudak budak perempuan ihr.
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Mereka juga mengatakan bahwa siapa saja yang menikahi
perempuan yang tidak mempunyai pasangan, kemudian
menggaulinya, kemudian perempuan itu hamil baik karena
perzinaan atau pun pemerkosaan qtas dirinya sebelum menikah,
maka perempuan tersebut tidak halal bagi pria yang menikahinya
unfuk selama{amanya.

Kami fidak tahu mengapa mereka bisa berpendapat
demikian.

Mereka juga mengatakan bahwa siapa saja yang menikahi
budak perempuan, kemudian budak perempuan tersebut
dimerdekakan sebelum selesai safu kali haid, setelah dirinya
dimerdekakan, kemudian dia melakukan hubungan badan dengan
budak perempuan tersebut, maka budak perempuan tersebut
diharamkan bagi pria yang menikahinya unfuk selama-lamanya.

Mereka merujuk pendapat yang rusak.

Tidak hanya itu, mereka bahwa mengatakan siapa saja
yang menikahi perempuan yang mempunyai suami yang masih
hidup, baik suaminya berada di tempat atau pun tidak ada di
tempat, dan keduanya (pria tersebut dan wanita yang dinikahinya)
menduga bahwa sang suami sudah meninggal dunia atau keduanya
yakin bahwa sang suami masih hidup, kemudian pihak yang
menikahi wanita tersebut melakukan hubungan badan dengan
wanita itu, maka wanita ifu tidak diharamkan bagi pria yang
menikahinya ifu unfuk selamanya. Justru pria tersebut berhak
unfuk menikahi perempuan tersebut, ketika suaminya yang
pertama sudah menceraikannya atau meninggal dunia.

Orang ini merupakan orang yang terburu-buru unfuk
mendapatkan sqsuatu sebelum waktunya.
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Mereka juga mengatakan, siapa saja yang berzina dengan

seorang perempuan, maka perempuan tersebut tidak diharamkan

baginya untuk selamanya. Mereka menilai bahwa perzinaan itu

lebih ringan keharamannya dai.ipada pemikahan pada masa iddah

atas dasar tidak mengetahui hukumnya. Mereka juga menilai

perbuatan yang tidak ada hukuman had dan tidak ada dosa karena

tidak mengetahui hukumnya (pemikahan pada masa iddah), lebih

berat daripada perbuatan yang diharamkan secara meyakinkan

(perzinaan).

Jika demikian, masih adakah sesuahr yang mengherankan

melebihi pendapat-pendapat mereka itu?

Kepada Allah-lah kita memohon perlindungan.

1841. Masalah: Wanita mana saja yang pemikahannya

bubar setelah dinyatakan sah, karena adanya faktor yang dapat

membubarkan pemikahannya, maka dia berhak unfuk

mendapatkan mahar yang telah ditetapkan secara penuh. Jika

mahar untuknya belum ditetapkan, maka dia berhak untuk

mendapatkan mahar standar. Ketenhran ini berlaku, baik dia sudah

digauli maupun belum.

Dalilatas hal itu adalah firman Allah:

e-ias"K5
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita 6nng kanu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika

G,ii z; &#i;Y t9'{t2, W32 Y$il}$
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mereka menyerahkan kepada kanu sebagian dari maskawin ifu
dengan senang hati, maka mat<anlah (ambiltah) pembeian ifu
(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatuya.,' (es. An-
Nisaa' 141:4)

Firman Allah ifu menegaskan bahwasannya mahar wajib
diberikan kepada pihak perempuan karena sahnya akad nikah,
baik dia sudah digauli maupun belum. Apabila pemikahan tersebut
dibubarkan, maka haknya unfuk mendapat mahar tetap ada,
sebagaimana halnya jika dia ditinggal mati oleh suaminya. Dalam
hal ini, tidak ada pertedaan sedikit pun.

Adapun pihak-pihak yang mengklaim bahwa pihak
perempuan hanya berhak mendapatkan setengah mahar pada
kasus pembubaran pemikahan sebelum terjadinya hubungan
badan, mereka mengemukakan pendapatnya ifu atas dasar kias,
yakni mengkiaskan pembubaran pemikahan sebelum terjadinya
hubungan badan itu dengan kasus perceraian akibat dijatuhkannya
talak, dan talak ini dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan badan.
Sementara semua kias ifu batil.

Andai pun kias ifu benar, maka ia yang mereka kemukakan
dalam permasalahan ini batil. Karena tarak itu jafuh karena
perbuatan suami yang menjatuhkan talak, sedangkan pembubaran
pemikahan bukanlah karena perbuatannya. Maka, tidak ada
keserupaan atau kesamaan antara pembubaran pemikahan
dengan talak. Justru pembubamn pemikahan itu lebih identik
dengan ditinggal mati suami. Karena keduanya sarna-sama terjadi
bukan atas kehendak suami. Sedangkan talak terjadi atas
kehendak suami.

Demikian pula dengan pendapat pihak-pihak yang
menggugurkan mahar secara keseluruhan pada beberapa benfuk
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pembubaran pemikahan, apabila pembubaran pemikahan itu

disebabkan oleh faktor-faktor yang ada pada pihak perempuan.

Pendapat mereka itu batil. Karena pendapat tersebut akan

menggugurkan sesuatu yang telah Allah wajibkan. Hanya kepada

Allah-lah kita memohon taufik

L842- Masalah: Siapa saja yang menjatuhkan talak

sebelum menggauli istrinya, maka istrinya berhak mendapat

setengah dari mahar yang sudah ditetapkan untuk sang istri.

Demikian pula jika dia sudah bersama dengan istrinya, namun

belum melakukan hubungan badan, apakah kebersamaannya ifu

sudah berlangsung lama atau pun belum. Ketenfuan ini berlaku

pada semua mahar, baik yang sifatnya belum jelas seperti dalam

hal bilangan, berat atau takarannya, atau yang sudah disifati

dengan jelas, atau yang berada di tempatorya sendiri, jika dapat

ditemukan dalam keadaan baik; apakah dia menikahi istrinya

dengan mahar yang ditetapkan pada saat akad nikah, atau

disepakati kemudian oleh kedua belah pihak, atau belum

disepakati oleh kedua belah pihak sehingga diputuskan istrinya

hams diberi mahar standar.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah:

'# ;Lrj';;5'",5r:-3 S [i, * :],;i$1" oy

' Y*aiii ;fr2i -a;'1 J n Y"i*" (' i ;i'Lri
"dgii'^il
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"Jika kamu menceraikan istei-isterimu sebelum kamu
bercampur dengan mereka, padahat sesunggwhnya kamu sudah
menenfukan maka bayartah seperdua dari mahar yang
telah kamu tentukan ifu, kecuali jika Isteri-isterimu ifu memaalkan
atau dimaalkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. "(es. Al
Baqarah [2\ 237)

Mengenai apa yang kami sebutkan di atas, terdapat silang
pendapat yang sudah ada sejak lama maupun yang baru-baru ini,
utamanya terkait dengan kasus ketika suami sudah bersama
istrinya namun belum melakukan hubungan badan dengannya,
kasus hilangnya mahar secara keseluruhan, kasus ketika mahar
sudah disepakati dalam akad nikah atau disepakati kedua belah
pihak setelah ifu, kasus penetapan mahar sebagai hak pihak
perempuan dan kewajiban pihak laki-laki, serta penyetaraan di
antara semua ifu.

Terkait dengan silang pendapat mengenai keberadaan
mahar sudah disepakati dalam akad nikah dan disepakati setelah
ifu, atau penetapan mahar sebagai hak perempuan (istri), dan
kewajiban laki{aki (suami):

Abu Hanifah dan para sahabatraya mengatakan, pihak
perempuan dipufuskan berhak mendapat setengah mahar, apabila
mahar unfuk pihak perempuan sudah ditetapkan dalam akad.
Namun jika mahar baru disepakati kedua belah pihak setelah itu,
atau kedua belah pihak berselisih lalu pihak perempuan diputuskan
mendapat mahar standar, maka dalam kasus ini, jika suami
menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan, berarti
pihak perempuan tidak berhak mendapat apa pun, kecuali mut'ah.
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Sementara Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan

para sahabatnya mengatakan bahwa pihak perempuan berhak

mendapat separuh mahar pada semua kondisi di atas.

Abu Muhammad berkata: Pendapat inilah yang kami ambil.

Karena Allah $ berfirman,

o) o ,1 .. t '

tlLih+
'Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu

tentukan itu .... "(Qs. Al Baqarah l2l:2371,

Ayat ini bersifat umum dan mencakup semua mahar dalam

pemikahan yang sah, yang telah ditetapkan mempelai pria dalam

akad nikah atau pun setelah itu. Allah S udak menyebutkan,

" Maka bayarlah seperdua dari mahar yang tekh kamu tenfukan

dalam akad nikah. 'Tindakan tambahan atas ketentuan Allah ini

merupakan sebuah kekeliruan dan melampaui hukum-hukum

Allah.

Adapun yang ditetapkan hakim atas pihak pria, yaitu dia

harus menyerahkan mahar standar kepada pihak perempuan, hal

itu disebabkan, meskipun pihak pria menolak membayar

kewajibannya dalam permasalahan mahar ini, namun ketentuan

Allah tetap berlaku atasn5ra, pitu firman-Nya:

e/u-.'^t1w331:4i1j1e

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yan7 kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-

Nsaa' l4l:41
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Firman Allah ini mewajibkan pihak pria untuk memberikan
salah safu dari dua hal kepada pihak perempuan: Mahar yang
diridhai oleh pihak perempuan, atau mahar standar. Mana saja
dari kedua mahar ini yang diberikan pihak pria dengan
kerelaannya atau atas dasar hak yang ditanggungnya, berarti dia
telah memberikannya kepada pihak perempuan. Karena dia telah
menikahinya secara meyakinkan dalam pengetahuan Allah Azza
wa Jalla- sehingga, pihak perempuan mempunyai hak yang
diambildari harta pihak pria.

Mengenai pihak-pihak yang menyalahi pendapat kami
dalam permasalahan ini, kami tidak tahu mereka memiliki dalil
sarna sekali dalam permasalahan ini.

Kami bersaksi kepada Allah, bahwa seandainya yang Allah
maksud dari firmann5a ifu adalah: "Maka ba5arlah seperdua dari
mahar yang telah kamu tentul<an daram akad saja', tenfu Allah &
akan menjelaskannya kepada kita, dan tidak membiarkannya
begifu saja, sampai Abu Hanifahlah yang menjelaskannya kepada
kita tentang apa yang dimaksud dalam firman Allah tersebut. Jika
sudah tidak ada keraguan daram hal ini, berarti kita telah yakin
bahwa yang dimaksud oleh Allah dari firman-Nya itu adalah pada
semua keadaan (baik mahamya sudah ditetapkan di dalam akad
nikah maupun baru ditetapkan setelah itu).

Mengenai orang lrang sudah bersama dengan isbinya
namun belum menggaulinya, baik kebersamaann5n ifu sudah
berlangsung lama maupun sebentar, maka para urama berbeda
pendapat tentang permasalahan ini:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu
ubaid: Ismail bin lbrahim menceritakan kepada kami dari Auf bin
Abi Jamilah, dari Zurarah bin Aufa, dia berkata, ,,para 

Khulafaur
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Rasyidun menetapkan bahwa apabila pintu dikunci dan tirai

dihrrunkan, berarti wajiblah memberikan mahar- "

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan waki' dari Musa bin

Ubaidah, dari Nafi' bin Jubair, dia berkata, "Para sahabat

Rasulullah mengatakan, 'Apabila tirai difurunkan atau pintu

dikunci, berarti waiiblah membayar mahar'."

Diriwayatkan melalui jalw periwayatan AMurrazzaq dari

Yahya bin Abi Katsir, dari Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari

Abu Hurairah, dia berkata, "lJmar bin Al Khaththab berkata,

'Apabila engkau menunlkan tirai dan mengunci pintu, berarti

wajiblah membayar mahar'." Riwayat iru shahih bersumber dari

Umar.

Diriwayatkan melalui ialur periwayatan Abu Ubaid: Yazid

bin Harun mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah,

dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Al Ahnaf bin Qais, dari Umar

bin Al Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya sarna€ama

mengatakan, apabila tirai diturunkan, berarti wajiblah membayar

mahar.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu ubaid: sa'id

bin Abdirahman Al Jumahi menceritakan kepada kami dari

ubaidullah bin umar, dari Nafi" dari lbnu umar, dia berkata,

"Apabila pinfu dikunci dan tirai diturunkan, berarti wajiblah

mahar."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu ubaid:

AMurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufuan

Ab-Tsauri, dari Sulaiman bin Yassar, bahwa Al Harits bin Al

Hakam menikahi seorang perempuan, lalu ia tidur siang di tempat

perempuan tersebut. Setelah ifu, ia bepergian dan menceraikan
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perempuan tersebut. Marwan kemudian mengadukan dan
menceritakan permasalahan itu kepada Zaid bin Tsabit. setelah
menyimaknya, zaid bin Tsabit berkata, "perempuan tersebut
berhak unfuk mendapatkan mahar." Marwan berkata, "AI Harits
bin Al Hakam ifu bukan orang yang dicurigai melakukan
kebohongan." Zaid bin Tsabit berkata, ,,(Meskipun) dia bukan
orang yang dicurigai melakukan kebohongan, namun bagaimana
pendapatrnu jika kemudian perempuan ifu hamil, apakah engkau
akan merajamnya?" Marwan menjawab, "Tentu saja tidak.,, Zaid
berkata, "Benar, memang demikian."

Abu ubaid berkata: Riwayat seperti itu pun diceritakan
kepada kami oleh Abu An-Nadhr dari Al-laits bin sa'd, dari Bukair
bin AMullah bin Al Asyajj, dari sulaiman bin yassar, dari Zaid bin
Tsabit, dengan redaksi seperti riwayat tadi. Namun pada bagian
akhimya terdapat tambahan, "oleh karena ifulah perempuan
tersebut harus diberi mahar dalam kasus seperti ini.',

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari
Ibnu.Iuraij, dari AMulKarim, dari hnu Mas'ud, pemyataan seperti
pemyataan Ali dan Umar.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad bin
salamah dari Al Haijaj bin Arthah, dari Ar-Raqin bin Ar-Rabi', dari
Hanzhalah, bahwa Al Mughirah bin syu'bah memutuskan
permasalahan perempuan Anin dengan memisahkannya dari
suamint/a dan manrajibkan pembayaran mahar secara penuh.

DiriwaSntkan melalui jalur periwayatan lbnu wahab dan
diriuraSratkan pula dari beberapa orang Ahlul llmi, bahwa Anas bin
Malik berkata tentang seorang perempuan yang sudah bersama
suaminya, namun suaminya belum juga menggaulinya,
'sesungguhnya perempuan tersebut berhak unfuk mendapatkan
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mahar dan wajib untuk melakukan iddah. Namun laki-laki teisebut

tidak berhak unhrk merujuknya lagi."

Pendapat ini merupakan pendapat Ali bin Al Husain.

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab.

Diriwayatkan secara shahih dari Sulaiman bin Yassar dan

Urwah bin Az-Zubair, bahwa mereka memutuskan dengan putusan

seperti ifu terkait permasalahan perempuan Anin.

Diriwayatkan dari AMul Karim dengan tambahan,

"Meskipun perempuen tersebut sedang haid."

Dari Atha diriwayatkan pendapat seperti pendapat Abdul

Karim, dan pendapat ini menrpakan pendapat hnu Abi [-aila, Al
Auza'i, Sufuan Ats-Tsauri, kectrali jika perempuan tersebut

rapat, sehingga 1nng diuajibkan hur,y.

separuh mahar.

Dari Al-[-aits bin Sa'd diriwalntkan riwalrat seperti tadi, dan

riwayat ini pun merupakan pendapat Az-Zuhfi, Ahmad dan Ishaq.

Kami juga meriwaSratkan pendapat lain dari Umar, 5nng
disampaikan kepada kami melalui jafur periwayatan Abdurrazaq

dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, bahwa Umar bin Al
Khaththab memutuskan pada kasus pria yang berkhahuat dengan

seoftmg perempuan (Vang telah dinikahinya) namun tidak

menggaulinya, bahwa pria tersebut diwajibkan unfuk memberikan

mahar s@ara penuh. Umar menjelaskan, "Apabila laki-laki

tersebut berkhalwat dengan perempuan ifu, narnun ia tidak

mengunci pintu dan tidak pula menurunkan tirai."

Dari hrahim An-Nakha'i diriwayatkan pendapat lain yang

disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki', dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, ia berkata, "hrahim An-
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Nakha'i berkata, 'Dahulu ada yang mengatakan, apabila seorang
pria (yang telah menikahi seorang wanita) melihat bagian tubuh
wanita ifu yang haram dilihat oleh orang lain, maka perempuan
tersebut berhak untuk mendapatkan mahar,.,,

Abu Hanifah berkata: Apabila seorang pria berkhalwat
dengan seorang perempuan di rumah perempuan tersebut, baik
pria tersebut menggaulinya atau pun tidak, maka ia wajib
memberikan mahar kepada perempuan tersebut secara penuh.
Kecuali jika salah satunya sedang melakukan ihram, atau salah
satuirya sedang sakit, atau perempuan tersebut sedang haid, atau
sedang melakukan puasa Ramadhan. Dalam kondisi pengecualian
ini, perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan setengah
mahar- Namun jika laki-laki tersebut berkhalwat dengan
perempuan itu dalam keadaan sedang berpuasa fardhu, baik puasa
kaffarat zhihar, atau nadzar atau mengqadha puasa Ramadhan,
maka ia wajib memberikan mahar secara penuh, dan perempuan
itu pun wajib untuk beriddah. Jiwa pria tersebut berkhalwat
dengan perempuan ifu di padang pasir, atau di masjid, atau di
sebuah dataran tinggi yang tidak ada bebatuannya, maka yang
diwajibkan untuk perempuan tersebut adalah memberinya separuh
mahar.

Pendapat-pendapat tersebut tidak pemah diriwayatkan dari
seorang pun dari para ulama salaf. pendapat tersebut juga tidak
ditopang oleh dalil Al Qur'an, tidak diperkuat oleh sunnah, tidak
sesuai dengan qiyas, dan bukan merupakan pendapat yang tepat.

Malik berkata, "Ketika seorang pria berkhalwat dengan
seorang perempuan dan menciumnya atau menyingkap auratnya,
kemudian ia menceraikannya, dan kedua belah pihak sepakat
bahwa pria tersebut tidak menggauli wanita ifu, maka apabila hal
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ifu berlangsung dalam waktu yang singkat, berarti mahar yang

wajib diberikan kepada perempuan tersebut hanya separuh.

Namun jika peristiwa tersebut berlangsung dalam waktu yang

lama, hingga pria ifu merusak pakaiannya, maka mahar yang

diwajibkan untuk diberikan kepada wanita tersebut adalah

sepenuhnya."

Pendapat ini merupakan pendapat yang tdak pemah

diketahui dari seorang pun sebelum Malik. [-agi pula, berapa lama

batas waktu yang dianggap lama menurut ketenhran yang diambil

dari Al Qur'an? Dan seperti apa batasan yang digunakan unfuk

mengukur kerusakan pakaian perempuan tersebut-

Dalam permasalahan ini ada pendapat lain, sebagaimana

yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki'

dan Al Hasan bin Hayy, dari Firas, dari Amir Asy-Sya'bi, dari hnu
Mas'ud, ia berkata, "Perempuan tersebut berhak mendapatkan

separuh mahar, meskipun pria tersebut sudah duduk di antara dua

kakinya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur:

Husyaim menceritakan kepada kami, l-aits bin Abi Sulaim

menceritakan kepada kami dari Thawus, dari hnu Abbas, bahwa

ia berkata tentang seorang pria yang bersama istrinya, kemudian

dia menceraikan wanita yang menjadi istrinya itu. Pria itu
kemudian mengklaim bahwa ia belum menggauli perempuan

tersebut. Maka, pria tersebut hanya wajib untuk memberikan

separuh mahar.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan AMurrazaq dari

Ibnu Juraij: l-aits mengabarkan kepadaku dari Thawus, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Tidak wajib memberikan mahar secara penuh,

sampai seorang pria menggauli perempuan yang menjadi istrinya.

t.
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Dan perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan separuh
mahar."

Diriwayatkan melarui jarur periwayatan Abu ubaid:
Husyaim mengabarkan kepada kami, Ar Mughirah bin Miqsam
mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Syr-raih, ia
berkata,

"Allah & tiaat memperdengarkan penufuran pinfu maupun
tirai di dalam kitab-Nya, ketika pria tersebut mengklaim bahwa ia
belum menggauli wanita yang dinikahinya ifu. Dalam kasus ini,
perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan separuh mahar.,,

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan sa'id bin Manshur:
Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-sya,bi,
bahwa Amr bin Nafi' menceraikan istrinya yang sudah
bersamanya. Namun, dia mengklaim bahwa dirinya berum
mendekati istrinya ifu. Sementara istrinya mengklaim bahwa dia
sudah didekati. Istrinya kemudian mengadukan permasalahan
tersebut kepada S5ruraih, lalu syuraih p,', memberikan putusan
berdasarkan sumpah Amr bin Nafi', "Demi Allah yang tidak ada
Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, aku belum
mendekatinya." Dalam kasus ini, Syuraih memufuskan unfuk
memberikan separuh mahar kepada perempuan tersebut-

Perempuan yang diceraikan dalam kisah tadi adalah Binfu
Yahya bin AI Jazzar.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu ubaid: Muadz
Al Anbari mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun, dari
Muhammad bin Sirin, bahwa ia tidak menilai penguncian pinfu dan
penurunan tirai sebagai sebuah alasan (unfuk menetapkan
pembayaran mahar secara penuh).
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Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Zakaria,

yaitu Zakariya bin Abi Za'idah, dari Asy-Sya'bi, bahwa ia berkata,

"Perempuan tersebut -maksudnya, perempuan yang sudah

bersama pria yang menjadi suaminya- berhak mendapatkan

separuh mahar, meski pria tersebut tidak mengatakan bahwa

dirinya sudah menggauli perempuan tersebut."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdunazaq dari

hnu Juraij, dari hnu Thawus, dari ayahnya (yuitu Thawus), ia

(Thawus) berkata, "Mahar tidak wajib diberikan secara penuh,

sampai suami menggauli istrinya, ketika sang suami hanya

mengunci pinfu saja-"

Aku fibnu Thawus) berkata kepadanya (fhawus), "Apabila

mahar wajib diberikan, berarti perempuan tersebut wajib

beriddah." Thawus menjawab, "Apakah ada seseorang yang

mengatakan selain ihr?"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad bin

Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Makhul, ia berkata,

"Mahar dan iddah itu fidak diwajibkan kecuali dengan adanya

hubungan badan yang jelas:

Dulu seorang pria pemah menikahi seorang perempuan.

Ketika pria tersebut hendak melakukan perjalanan, ia mendatangi

wanita ifu di rumahnya yang saat itu sedang sendirian, Tidak ada

seorang pun yang bersamanya dari kalangan keluarganya.

Lalu pria tersebut mendekati wanita ihr dan merangkulnya,

serta bemsaha mengatasinya. Namun wanita itu menolaknya. Pria

tersebut kemudian menumpahkan spermanya dan tidak merusak

keperawanannya- Namun sperrnanya merembes hingga

mengakibatkan perempuan tersebut hamil. Perempuan itu
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kemudian merasa keberatan dengan anak yang dikandungnya,
hingga ia pun mengadukan perrnasarahan tersebut kepada umar
bin Al Khaththab.

umar kemudian rnengirim utusan kepada pria tersebut dan
menanyakan perihal hal itu. [-alu sang pria ifupun membenarkan
apa yang disampaikan perempuan ifu. Ketika itulah Umar berkata,
"siapa saja yang mengunci pintu atau menurunkan tirai, berarti
wajiblah ia membayar mahar, dan iddah pun harus dilaksanakan
secara sempuma."

Pendapat tersebut merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu
Tsaur, Sulaiman serta para sahabat mereka.

Adapun pendapat Abu Hanifah dan Imam Marik,
sebenarnya pendapat keduanya menyalahi pendapat semua
sahabat yang sudah kami sebutkan di atas. Kami juga tidak
mengetahui keduanya memiliki dasar sama sekali, atau pun
seseorang yang menjadi panutan keduanya terkait dengan
pendapat keduanya.

Jika demikian keadannya, berarti tdak ada pendapat yang
tersisa untuk dibahas dalam permasalahan ini kecuali pendapat
yang menyebutkan, siapa saja yang mengunci pintu atau
menurunkan tirai, berarti wajiblah ia membayar mahar.

Kami mendapati bahwa pihak-pihak yang mengemuka-kan
pendapat tersebut berargumentasi dengan firman Allah:

'';t1-'L*r;r"rlljfi
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"Beril<anlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu

nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-

Nisaa' l4l:41

Mereka mengatakan bahwa mahar sepenuhnya mempakan

ka,vajiban yang harus ditunaikan kepada pihak perempuan (istri),

kecuali yang terlarang menunrt ijma'.

Selain ihr, mereka juga berargumentasi dengan riwayat

yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Al

Bukhari:

Amr bin Zurarah mengabarkan kepada kami, Ismail bin

Ulayyah mengabarkan kepada kami dari ASyrb As-Sakhtiyani, dari

Sa'id bin Jubair, bahwa hnu Umar berkata kepada Sa'id bin

Jubair, "Rasulullah memisahkan dua orang bersaudara dad

kalangan Bani Ajlan." I-alu perawi menyebutlan kdanjutan hadits

tersebut sampai akhir.

Agrytrb berkata, "Amr bin Dinar kemudian b€rkata

kepadaku, 'sesungguhnya di dalam hadits tersebut ada sesuafu

yang menurutku tidak perlu engkau ceritakant- Amr melaniutkan,

'Yaifu perkataan seorang pria, 'Harbku'. Ialu dikabkan kepada

pria ifu, 'semoga engkau fidak mamptnyai harb. Karena iika pun

engl<au benar, engkau telah menggaulinyd."

Terkait dengan hadits yang mereka kemukakan ifu,

sebenamya tidak ada hujjah yang terkandung di dalam hadits

tersebut.

Karena Amr bin Dinar tidak menyebutkan siapa orang yang

meriwayatkan kisah tersebut kepada dirinya. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa riwayat tersebut murcal. Sementara

riwayat mursal trdak dapat dijadikan hujjah.
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Lagi pula, di dalam riwayat tersebut hanya disebutkan,
"(seorang pria) berkata .... Lalu dikatakan." Di dalam riwayat ifu
pun tidak disebutkan bahwa Rasulullah S mengatakan demikian.
Dengan demikian, maka gugurlah semua bentuk argumentasi yang
mereka ambil dari riwayat tersebut.

Riwayat tersebut juga diriwayatkan dengan sanad yang
lengkap dari Amr bin Dinar, namun tanpa menyebutkan redaksi
tersebut.

Hal itu sebagaimana disampaikan kepada kami dari
Hammam bin Ahmad: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada
kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan
kepada kami, Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi mengabarkan
kepada kami, Al Humaidi mengabarkan kepada kami, sufyan bin
uyainah mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan
kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Aku mendengar
Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah $ berkata kepada
suami-isbi Srang melakukan li'an:

tl:<iL
tl

"Perhifungan atas kalian berdua disenhJ<an kepada Attah.
Salah seorang dan lalian berdua adalah pendusta.,,

Lalu, pihak pria yang melakukan li,an berkata, "ya
Rasulullah, hartaku, hartaku." Beliau bersabda,

.i:r6 tSLi cJut ,rli
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t 
o a 

o'

G"-P 3;"))LL't
" Semoga engl<au tidak memiliki harA- Jika pun engkau

benar terhadap perempuan ifu, maka harta ifu (diserahkan kepada

perempuan ifu) karena penghalalan bagimu abs kemaluannya."

Mereka mengatakan bahrqa pertemuan dengan perempuan

tersebut merupakan penghalalan atas kemaluannya.

Apa yang mereka katakan ifu merupakan bentr.rk

pengaburan masalah- Justem penghalalan atas kemaluan

perempuan itu diperoleh seiak sahnya akad nikah. Sebab,

seandainya tidak ada nash Al Qur'an yang menyebutkan, "Jika

suami tak menggauli istrinya sampai dia menceraikan ishinya,

maka dia hanya membayar separuh mahar," tenfu mahar yang

wajib dibayarkan pihak suami kepada pihak isti adalah

seluruhnya. Sebagaimana halnya mahar yang wajib dalam jumlah

yang penuh ifu merupakan hak istri ketika ditinggal mati suaminya,

atau justeru dia yang meninggal dunia. Oleh karena itu,

permasalahan tersebut harus didudukan sesuai dengan ketenfuan

tersebut.

Demikian pula argumentasi dengan firman Allah:

ut<..

aLi:32141ii$
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yung kamu

nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. " (Qs. An-

Nisaa' l4l:41
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Ayat tersebut dikhususkan oleh ayat lainnya, sehingga ,","u]
sebelum terjadinya hubungan badan tersebut hanya mewajibkan I
pembayaran separuh mahar. 

I
Mereka juga mengaburkan permasalahan tersebut dengan I

hadits yang tidak valid. Hadits tersebut disampaikan kepada kami I
melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: 

I
Abu Muawiyah dan Al easim bin Malik mengabarkan I

kepada kami dari Jumail bin Yazid Ath-Tha'i, dan yazid bin Ka'b IAI Anshari, ia berkata, "Rasulullah 6$ menikahi seorang I

perempuan dari kalangan Bani Ghifar. Namun ketika beliau I

menemui perempuan tersebut, beliau melihat ada yang putih di I

sekitar pinggulnya, lalu beliau pun bersabda kepada perempuan I

tersebut, I

{.^:\,*li,*\S,glL dyzt/

"Kenakanlah pakaiarunu, dan kembalilah kepada
keluargamu!'

AI Qasim bin Malik menambahkan dalam riwayratnya,
"Rasulullah memerintahkan unfuk memberinya mahar secara
penuh."

Terkait riwayat tersebut, perlu diketahui bahwa Jumail bin
T,:.id adalah perawi yang gugur, haditsnya ditinggalkan (tidak
diriwayatkan), dan dia bukanlah seorang yarry tsiqah.

Seandainya riwayat tersebut shahih, riwayat tersebut tidak
bisa menjadi hujjah bagi mereka. Karena Rasulullah g!$ tidak
menyebutkan bahwa mahar ifu harus diberikan kepada perempuan
itu.
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Akan tetapi, mahar yang diberikan secara penuh oleh

beliau kepada perempuan tersebut mumi merupakan

kedermawanan Rasulullah, sebagaimana Allah S berfirman,

Agi ;'iL - y *,s itt'tfrri -a,;"""- J n y-

'Kecuali jika isteri-isterimu ifu memaalkan atau dimaafkan

oleh onng tlang memegang ikatan nikah. " (Qs. Al Baqarah [2]:

237l.

Sebagaimana jika perempuan tersebut bersikap dermawan

dengan menggugurkan seluruh mahamya, tenfunya pertuatan ini

sangat baik.

Mereka juga mengaburkan permasalahan dengan hadits lain

yang juga tidak valid. Hadits tersebut disampaikan kepada kami

melalui jalur periwayatan Abu Ubaid:

Sa'id bin Abi Maryam dan Abdul Ghaffar bin Daud

mengabarkan kepada kami. Sa'id berkata: Dari Yahya bin Ayyub.

Sedangkan Abdul Ghaffar berkata: Dari hnu [ahi'ah. Selanjutnya,

Yahya bin Alyub dan hnu [-ahi'ah sepakat, bahwa keduanya

meriwayatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abi Ja'far, dari

Shafi^/an bin Salim, dari Abdullah bin Yazid, dari Muhammad bin
Abdurrahman bin Tsauban, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

'?-) "t* q;'y ;t'*r'i1f;t LbS 'J;

.'ottAt

'Siapa saja yang membuka aurat perempuan, kemudian

melihat aurattya, berarti wajiblah membayar mahar'."
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Riwayat ini tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka, arena
beberapa alasan:

Pertama: Riwayat tersebut merupakan riwayat mursal,
sementara riwayat mursaltidak bisa dijadikan hujjah.

Keduat Riwayat tersebut bersumber dari jalur periwayatan
Yahya bin Ayyub dan Ibnu [ahi'ah, sementara kedua perawi ini
merupakan orang dha'if.

Ketiga' Di dalam hadits tersebut tidak disebutkan perihal
pertemuan dan terjadinya hubungan badan. Akan tetapi, hanya
disebutkan tentang tersingkapnya aurat perempuan, dan ini bisa
terjadi terhadap selain perempuan yang digauli, dan bisa terjadi
pula terhadap perempuan yang digauli.

Dengan demikian, hadits tersebut berseberangan dengan
perkataan mereka semua.

selain itu, di dalam hadits tersebut tidak ada penjelasan
bahwa hadits ifu berkenaan dengan perempuan yang dinikahi.
Akan tetapi, lahiriah hadits tersebut menunjukan bahura peristiwa
itu merupakan sebuah peristiwa urnum yang terjadi pada setiap
perempuan, baik yang dinikahi maupun yang lainnSra. Dengan
demikian, secara garis besamya batallah argumentasi mereka
dengan hadits tersebut.

Adapun pihak-pihak yang berargumentasi dengan
menyatakan bahwa jika perempuan (dalam riwayat Makhul)
tersebut hamil, maka anaknya dapat dinisbatkan kepada suaminya,
dan perempuan ihr pun tidak dijatuhi hukuman had.

Terkait dengan argumentasi itn, sebenamya itu bukanlah
hujjah bagi mereka. Karena laki-laki dalam kasus tersebut sama
sekali tidak berhubungan badan dengan perempuan yang
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dinikahinya itu, juga tidak diketahui berkhalwat dengannya. Akan

tetapi, kebersamaannya dengan perempuan yang dinikahinya itu

merupakan momen sepi yang memungkinkan terjadinya hubungan

badan, kemudian perempuan tersebut hamil, sehingga anak

tersebut dapat dinisbatkan kepada pria itu, dan tidak ada hukuman

dera atas perempuan tersebut. Hal ifu dikarenakan perempuan

merupakan ishi yang halal unhrk digauli oleh pria tersebut, sejak

terjadinya akad nikah. Namun itu tidak sedikit pun berarti telah

terjadi hubungan badan. Karena mungkin saja pertemuan ifu hamil

tanpa penetrasi, melainkan hanya dengan menyerempet bibir

kemaluannya saja, dan semua ini tdak disebut dengan hubungan

badan.

Jika mereka berargumentasi dengan riwayat yang

bersumber dari salah seorang sahabat terkait hal tersebut, maka

kami katakan bahwa tidak ada hujjah pada seorang pun selain dari
Rasulullah $.

Lebih jauh, mereka juga berbeda pendapat, sebagaimana

yang telah kami sebutkan sebelumnya, sehingga permasalahannya

harus dikembalikan kepada Al Qur'an dan Sunnah. Kami juga

mendapati Al Qur'an menyatakan bahwa mahar yang diberikan

kepada pihak perempuan, ketika Udak terjadi hubungan badan,

hanyalah setengahnya saja. Hanya kepada Allah-lah kita memohon

taufik.

1843- Masalah: Jika mahar yang diberikan pihak laki-

laki sudah tidak ada lagi setelah diterima oleh pihak perempuan

karena faktor apa pun, baik karena rusak atau karena habis

dibelanjakan oleh perempuan, maka sang suami tidak berhak

sedikit pun unfuk meminta pengembalian mahar tersebut kepada
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pihak perempuan- Dalam perrnasalahan ifu, perkataan yang
dijadikan pegangan adalah perkataan perempuan tersebut, namun
harus disertai dengan sumpahnya.

Jika sang suami sudah menggauli si istri, baik sebelum atau
setelah tinggal bersamanSra, maka si istri berhak unhrk
mendapatkan mahar secara penuh.

Ali berkata: Jika mahar tersebut berupa benda, kemudian
mahar tersebut rusak di tangan sang suami, maka jika sang istri
meminta mahar tersebut kepada sang suami, kemudian sang
suami menghalangi sang isfui unfuk mendapatkan mahar tersebut,
berarti sang suami telah mengghasab mahar tersebut, sehingga dia
harus mengganti mahar tersebut secara penuh atau separuhnya,
jika sang suami menceraikan si isti sebelum menggaulinya.

Tapi jika sang .; ffak menghalangi si istri untuk
mendapatkan mahar tersebut, maka mahar tersebut rusak sebagai
hak milik istri, sehingga sang suami tidak harus mengganti mahar
tersebut secara penuh atau pun separuhnya, 0ika sang suami
menceraikan si istri, baik setelah menggaulinya atau pun sebelum
menggaulinya-

Namun jika mahar tersebut berupa sesuatu yang sifat-
sifatnya baru sebatas dijelaskan oleh sang suami, maka walau
bagaimana pun sang suami harus menanggung mahar tersebut
secara penuh atau sebagiannya, jika sang suami menceraikan sang
istri sebelum melakukan hubungan badan dengannya.

Jika sang isfui sudah menerima mahar tersebut, maka sarna
saja apakah mahar tersebut berupa barang atau hanya berupa
sesuafu yang sifat-silatnya baru sebatas dijelaskan oleh sang suami.
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Jika mahar ini rusak di tangan istri, berarti ini merupakan

musibah bagi pihak suami, jika sang suami menceraikan sang istri

sebelum melakukan hubungan badan. (Karena sang suarni fidak

berhak menuntut sang istri unhrk mengembalikan separuh dari

mahar). Karena Allah S berfirman,

-l o -' .. t /

tlui-?*
"Maka bayarlah seperdua dai mahar yang telah kamu

tentukan itu.... "(Qs. Al Baqarah 121 237)

Sebab dalam ayat ini Allah $ hanya mewajibkan suami

untuk meminta separuh mahar yang sudah dia berikan kepada

istri, bukan meminta separuh dari selain mahar. Sesuahr yang

diserahkan sang suami kepada istri adalah sesuatu yang ia
tetapkan sebagai mahar bagi si istri, apakah itu berupa barang

atau pun sesuatu yang baru dijelaskan sifat-sifatnya.

Seandainya apa yang diberikan suami kepada istri bukanlah

mahar yang telah ditetapkan sang suami bagi istri, niscaya sang

suami tidak akan bebas dari kewajiban yang harus dibayamya.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah dan tanpa

keraguan sedikit puD, bahwa apabila sang suami telah

menyerahkan kepada sang istri sesuafu yang berbeda dengan apa

yang ditetapkannya sebagai mahar bagi sang istri, atau tidak sesuai

dengan sifat-sifat yang ditetapkannya dalam akad nikah, berarti

sang suami sudah menyerahkan kepada sang istri apa yang dia

tetapkan sebagai mahar bagi sang istri.

Apabila sang suami telah menyerahkan sesuafu yang ia
tetapkan sebagai mahar bagi sang istri, berarti sang istri sudah

menerima haknya.
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Apabila sesuafu ifu kemudian rusak, maka sang istri tidak
melakukan pelanggaran dan fidak bertuat zhalim (karena
kerusakan tersebut), sehinga dia pun tidak wajib memberikan
pertanggungan.

Jika sang istri memakan, menjuar, menghibahkan atau
mengenakan mahar tersebut hingga usang, atau memerdeka-kan
hamba sahaya yang dijadikan mahar, maka ia tidak melakukan
pelanggaran pada semua ifu, tapi ia jtrsfuu melakukan kebaikan.
Allah $ berfirman'

uwfri()")4,,rG{frJF6
"Tidak ada jalan sdikit pun unh* men5mrahkan orang-

orang tnng befiuat baik. Dan Allah Maha pengatnpun lagi Maha
Penj4nng. "(Qs. At-Taubah t9]: 91)

oleh karena itulah dia tdak wajib memberikan
pertanggungan- Karena ia telah mengambil pufusan terkait dengan
harta dan haknya. sebab pertanggungan ifu hanya diwajibkan
kepada seseorcmg yang memakan harta oftmg lain secara batil.

Jika setengah dari mahar masih ada di tangan sang istri,
maka ihr menjadi hak suami, (ketika sang strami menceraikannya
sebelum melalmkan hubungan badan). Demikian pula jika
setengah mahar ifu berada di tangan suami, maka yang setengah
ifu tetap menjadi hak isti (ketika sang suami menceraikannya
setelah melakukan hubungan badan).

Jika isfoi atau suami melakukan pelanggaran, maka istri
atau suami harus memberikan pertanggungan.

@ - ArMuhaua

I



Namun Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan terkait

rusak/hilangnya mahar karena perbuatan istri atau pun tanpa

perbuatannya, bahwa si istri harus memberikan pertanggungan

atas semua itu dengan menanggung separuh mahar, jika sang

suami menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan-

Pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i ini merupakan

pendapat yang keliru, berdasarkan alasan yang telah kami

kemukakan, bahwa si ishi harus diberi putusan bahwa setengah

yang tidak ditetapkan untuknya itu merupakan haknya. Selain itu,

pendapat ini pun berseberangan dengan Al Qur'an. Lagi pula,

sudah kami katakan bahwa si istri tidak melakukan pelanggaran,

sehingga dia tidak harus memberikan pertanggungan-

Sementara imam Malik mengatakan, mahar yang

rusak/hilang di tangan si istri namun bukan karena perbuatannya,

kemudian suami menceraikannya sebelum melakukan hubungan

badan dengannya, maka tidak ada sesuafu pun yang harus

ditanggung oleh si istri.

Selanjukrya, imam Malik mengatakan, namun jika si istri

memakan atau menghibahkan mahar ifu, atau memerdekakan atau

menjual mahar yang berupa hamba sahaya, kemudian sang suami

menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan, maka dia

harus menanggung sebagian dari mahar yang sudah diambilnya,

jika mahar ifu ada perumpamaannya, atau menanggung sebagian

dari nominalnya jika mahar tersebut tidak ada padanannya.

Jika si istri menjual mahar tersebut dan menggunakan

hasilnya untuk membeli perhiasan, maka ketika sang suami

menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan dengannya,

sang suami hanya berhak atas sebagian dari perhiasaan yang dibeli

si istri.
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Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pemyataan
paradok yang sangat jelas. Karena ffdak ada perbedaan antara
mahar yang rusavhabis oleh si isfui karena dimakan, atau
dihibahkan, atau dimerdekakan fiika mahar tersebut berupa hamba
sahaya), dengan mahar yang habis/rusak bukan karena perbuatan
si isbi. Tidak ada perbedaan sedikit pun di antara yang demikian
ifu. Karena si ishi tidak melakukan pelanggaran atau kezhaliman
pada semua ifu. oleh karena ifulah tidak ada kzurajiban atau
pertanggungan apa pun yang dibebankan kepada dirinya.

Namun, mereka kemudian membedakan antara mahar
png habis karena dimerdekakan fiika mahamya berupa hamba
sahaya), dikonsumsi atau dihibahkan si istri, dengan sesuatu yang
dijualnya kemudian hasilnya diberikan perhiasan. Ini merupakan
pendapat yang udak ditopang oleh apt Al eur'an maupun
sunnah, baik sunnah yang shahih maupun yang bermasalah, serta
tidak diperkuat perkataan sahabat maupun kias.

Mereka bahkan meninggalkan apa yang biasa dilakukan
oleh penduduk Madinah. Apa yang mereka kemukakan ini
merupakan argumentasi yang tdak valid. Sebab, jika itu
merupakan perbuatan para imam,/pemimpin yang ada di Madinah,
maka semoga Allah melindungi mereka dari sikap fidak
memerintahkan para pegawainya di lrak, syam dan berbagai
negeri lainnya untuk melakukan kebenaran. Klaim ini merupakan
kebatilan yang ditetapkan bagi siapa saja yang melakukannya.

Jika mereka mengklaim bahwa para imam melakukan
pendapat mereka, kemudian itu digantikan oleh penduduk
bertagai negeri, maka ifu merupakan klaim yang tidak benar.
Karena para fukaha dari berbagai wilayah tidak lebih utama untuk
mengganti hal ifu daripada para tabiin yang ada di Madinah.

EI - ArMuhana



Semua ini merupakan kebatilan, yang semoga saja Allah

melindungi mereka semua dari kebatilan tersebut.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara shahih, bahwa

semua itu mempakan ijtihad dari masing-masing kelompok yang

dimaksudkan untuk mendapatkan kebaikan. Kepada Allah{ah kita

memohon taufik.

L844- Masalah: Pria mana saja yang menikahi seorang

perempuan, dan dia telah atau belum menyebutkan jumlah mahar

yang akan diberikan, maka dipufuskan bagi pria itu bahwa dia

berhak untuk berhubungan dengan wanita ifu, baik wanita tersebut

suka atau pun tidak suka, dan diputuskan bagi wanita itu bahwa

dia berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan, baik pria

tersebut suka atau tidak suka (terkait jumlah maharnya).

Pria tersebut tidak boleh dihalangi untuk berhubungan

dengan wanita itu hanya karena persoalan (mahar) ifu. Akan

tetapi, terlebih dulu ditetapkan bagi pria tersebut bahwa dia berhak

untuk berhubungan dengan perempuan tersebut, baru kemudian

ditetapkan bagi wanita tersebut bahwa dia berhak mendapatkan

jumlah mahar yang telah ditetapkan, ketika hubungan sudah ada.

Jika pria tersebut belum menetapkan mahar yang akan

diberikan, maka diputuskan bahwa dia harus memberikan mahar

standar. Kecuali jika kedua belah pihak (pihak laki-laki dan pihak

perempuan) sama-sama ridha dengan mahar yang lebih banyak

atau lebih sedikit dari mahar standar. Ini merupakan permasalahan

yang menjadi bahan perselisihan para ulama Salaf.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan

Abdurrazzaq, dari hnu Juraij: Abu Az-Zubair mengabarkan
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kepadaku bahwa dia mendengar lkrimah maula Ibnu Abbas
berkata, "lbnu Abbas berkata, 'Jika seorang pria menikahi seorang
wanita, dan dia sudah menetapkan mahamya, kemudian dia
hendak menggaulinya, maka hendaklah dia mengalungkan atasnya
atau cincinnya, jika dia memiliki.yu, kepada wanita ifu,-,'

Dirir,uaSratkan melalui jalur periuaptan hnu wahb: yunus
bin Yazid al Aili menceritakan kepadaku dari Nafi,, dari Ibnu
umar, dia berkata, "Tidak pantas bagr seorang pria unfuk
menggauli perempuan yang menjadi pasangannya, sebelum ia
memberikan sesuafu kepada perempuan ihr yang akan menjadi
hartanya, sehingga dengan pemberian ifu perempuan tersebut
menjadi ridha, baik bempa pakaian atau pun pemberian.,'

hnu Juraij berkata, 'Atha, Sa'id bin Al Musa}ryab, dan Amr
bin Dinar mengatakan bahwa seorang suami tidak menyenhrh
istrinya dulu, sebelum mengirimkan mahar atau perkara-perkara
yang sudah dia tetapkan kepada ishinya ifu.' Atha dan Amr
berkata, "Jika sang suami mengirimkan sesuafu kepada isfuinya
demi memuliakan isfoinya, narnun sesuafu ifu bukanlah mahamya,
atau mengirimkannya kepada keluarga ishinya, maka cukuplah ifu
menjadi sesuafu yang menghalalkan istiryn baE dirinya."
Sedangkan sa'id bin Jubair berkata, 'Berilah ia ftrnnita yang
dinikahi), walau hanya sekdar kerudung.,'

Az-ztJhri berkata, "Kami menerima berita bahwa sunnah
menyatakan, seorang pria tidak menggauli isfuinya dulu, sebelum
memberinya nafkah atau pakaian. Iturah kebiasaan yang
dipraktikan kaum muslimin."

Imam Malik berkata, 'seorang zuami tdak menggauli
ishinya terlebih dulu, sebelum dia memberi istinla mahamya yang
telah ditetapkan bersifat hmai. Jika istrinln menghibahkan mahar
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itu kepadanya, maka dia dipaksa bahwa ia harus memberikan

sesuafu yang lain kepada istrinya ihr."

Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa seorang pria

boleh menggauli isfuinya, meskipun belum memberikan apa pun

kepada istrinya.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan kepada kami

melalui jalw periwayatan Abu Daud: Muhammad bin Yahya bin

Faris Adz-Dzuhli menceritakan kepada kami, Abdul AzizbinYahya

Al Harrani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah

menceritakan kepada kami dari Abu Abdinahim, dari Zaid bin Abi

Unaisah, dari Yazid bin Abi Habib, dari Martsad bin Abdillah Al

Yazani, yaitu Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi $
menikahkan seorang pria dengan seorang wanita atas keridhaan

keduanya, kemudian pria tersebut menemui wanita ihr padahal dia

belum menetapkan mahar unfuk wanita tersebut, dan ia pun

belum memberikan apa pun kepada wanita tersebut.

Pria tersebut pemah terlibat dalam peristiwa Hudaibiyyah-

Dan orang yang terlibat dalam peristiwa itu pasti mendapatkan

bagian dari tanah Khaibar. Oleh karena itu, ketika menjelang

wafat, pria tersebut berkata, "sesungguhn5ra Rasulullah telah

menikahkan aku dengan si fulanah, namun aku belum menetapkan

mahar untuknya, dan aku pun belum pernah memberikan apa pun

kepadanya. Namun demikian, aku mempersaksikan kepada kalian,

bahwa aku memberikan bagianku di Khaibar sebagai mahar

unfukn5n."

Maka, perempuan ifu pun mengambil bagian pria itu dari

Khaibar, kemudian menjualnp seharga serafus ribu-
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Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwa5ratan Wah,
dari Hisyam Ad-Dashnua'i, dari Sa'id bin AI Musayy.ab, dia
berkata, "Terladi silang pendapat dikalangan ulama Madinah
tentang hal itu. Di antara mereka ada png membolehkan hal itu
dan tidak menilainya sebagai suafu masalah. Namun, di antara
mereka juga ada lang memakrutrkan hal ifu." sa'id melanjutkan,
"Manapun yang dilalilkan dari hal itu, fidak masalah.,

Maksudnya, masuknya seorang pria kepada r,rnnita yang
dinikahinya, namun ia belum memberikan apa pun kepada wanita
tersebut.

Diriwaptkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Suflnn
Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir dan yunus bin ubaid.
Manshur berkata: Dari Ibrahim An-Nakha'i. sdangkan yunus bin
ubaid berkata: Dari Al Hasan. selanjutnya, keduanyra 0brahim An-
Nakha'i dan Al Hasan) sdrno-sdrrrEr mengatakan bahwa udak
masalah seorang pria menemui (menggau$ perempnn yang
dinikahinya, sebelum memberikan sesuatu kepada perernptran ifu-

Diriwayatkan melalui jalur perfuva3atan AMurrazzaq dari
Ibnu Juraij, dari Az-zuhi, tentang seorcng pria png menikahi
seorang wanita, dan telah menetapkan mahar unfuk wanita
tersebut, apakah dia boleh menemui wanita tersebut, walau pun
belum memberikan apa pun kepadanSn?

Az-Ztrhn berkata,'Allah @ berfirman,

4d{, ):,$ 4, 4i C+- #'& Si

@qt;ry't?Kr'ty
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'Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang

kamu telah saling merelakannln, sesudah menenhtkan mahar ifu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksanai (Qs.

An-Nisaa' l4l 24],

Maka, apabila dia sudah menetapkan mahar, tidak

mengapa baginya menemui wanita tersebut. Namun sunnah yang

berlaku yaitu, hendaknya ada sesuatu yang diberikan kepada

wanita ifu, baik berupa pakaian atau pun nafkah-"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshurt

Husyaim mengabarkan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada

kami dari Abu Ishaq AsySyabi'i, bahwa Abu Kuraib bin Abi

Muslim, salah seorang mwid hnu Mas'ud, menikahi seorang

perempuan dengan mahar empat ribu dirham. Abu Kuraib

kemudian menemui wanita yang dinikahinya itu sebelum

memberikan mahar kepadanya. Pendapat inilah yang

dikemukakan oleh Sufuan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman

dan para sahabat mereka.

Al Auza'i mengatakan, dahulu mereka menganggap baik

bila seorang suami tidak menemui perempuan yang dinikahinya,

sebelum dia memberikan sesuatu kepada perempuan ihr.

Al-l-aits berkata, "Jika sang suami sudah menetapkan

mahar unfuk istrinya, maka aku lebih suka bila dia memberikan

sesuatu kepada isbinya. Namun jika ia tidak memberikan, aku

tidak menilai itu sebagai masalah."

Abu Hanifah berkata: Jika mahamya merupakan mahar

yang pembayarannya akan dilakukan secara tempo, maka suami

berhak menemui perempuan yang dinikahinya, apakah

perempuan tersebut suka atau pun tidak, baik sudah jatuh tempo
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atau pun belum- Namun jika mahamya berupa mahar tunai, maka
suami tidak boleh menemui perempuan yang dinikahinya, sebelum
dia memberikan mahar tersebut kepada perempuan yang
dinikahirya. Jika ia tetap menemui perempuan yang dinikahin5n
ifu, maka perempuan tersebut berhak unfuk menolaknya sampai
sang suami memenuhi seluruh mahamya.

Mengenai pembagian yang dilakukan oleh Abu Hanifah dan
Malik, sebenamya itu merupakan klaim yang tidak didukung oleh
dalil, baik dari Al Qur'an maupun sunnah, iuga tidak diperkuat
dengan kias maupun perkataan para ulama terdahulu. pendapat
ifu pun bukanlah merupakan pendapat yang representatif.

Jika demikian, maka tidak ada pendapat yang perlu dibahas
dalam hal ini, kectrali pendapat yang membolehkan atau tidak
membolehkan suami unfuk menemui perempuan yang sudah
dinikahinp, ketika ia belum memberikan apa pun kepada
perempuan tersebut-

I alu, kami mengkaji argumentasi yang dikemukakan oleh
pihak-pihak !,rang menolak atau melarang hal ifu. Kami dapati
mereka berargumentasi dengan hadits yang di dalamnya
disebutkan bahwa Rasulullah $ melarang Ali menemui Fatimah,
sebelum Ali memberinya sesuatu.

Sejatinya hadits tersebut merupakan hadits yang fidak
shahih. Karena hadits tersebut bersumber dari jalur periwayatan
yang mural, atau pada sanadnya terdapat perawi yang tidak
diketahui keadaannSTa, atau terdapat perawi yang lemah.

IGmi sudah menelusuri jalur periwayatan dan cacat 5nng
ada di dalam hadits tersebut daram l</.ab Al-Ishaat Hanya saja,
seluruh permasalahannya sebagaimana llang kami sebutkan di sini.
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Tidak ada satupun jalur periwayatan yang shahih kecuali yang

bersumber dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib:

Amr bin Manshur mengabarkan kepada kami, Hisyam bin

Abdil Malik Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Hammad

bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ali berkata:

"Aku menikahi Fatimah, lalu aku berkata kepada

Rasulullah, 'Ya Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan malam

pertama'. Rasulullah $ bersaMa,

'Berilah ia squatu'.

Aku kemudian berkata, 'Aku tidak memiliki apa pun'.

Beliau bersabda,

;;LL:t'eL),GG

'Mana baju besi huthamiyah-mu ifu? Aku menjawab, 'Baju

besi itu ada padaku'. Beliau bersabda,

.t$rlbsv
'Beikanlah kepada Fatimah baju besi itu'."

Hadits tersebut sejatinya hanya menjelaskan bahwa baju

besi Ali tersebut menjadi mahar untuk Fatimah, dan bukan

mengandung pengertian bahwa Ali tidak boleh menemui Fatimah,

kecuali setelah ia memberinya sesuatu. Hal ini sudah kami jelaskan

pada pembahasan terdahulu.

.l# t4bst
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Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad bin easim
kepada kami, ia berkata: Abu easim bin Muhammad bin easim
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kakekku easim bin
Ashbagh menceritakan kepadaku: Ahmad bin Zuhair mengabarkan
kepada kami, Al Hasan bin Hammad mengabarkan kepada kami,
Yahya bin Ammar Al Aslami mengabarkan kepada kami dari sa,id
bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, dari Anas,
ia menufurkan:

"Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa dia mendatangi
Rasulullah $, kemudian berkata, 'ya Rasurullah, anda sudah
mengetahui senioritasku di dalam Islam, juga kefulusanku. Dan
sesungguhnya aku dan sesungguhnya aku,. Mendengar
perkataan Ali itu, Rasulullah $ bertan5ra,

tdp t-af c,
'Ada apa wahai Ali?

Ali menjawab, 'Bersediakah Anda menikahkan aku dengan
Fatimah?' Rasulullah menjawab:

9'J,+ tlr
'Memangnya engkau punSn apa?

Ali menjawab, 'Aku mempunyai kuda dan baju besi,.
Rasulullah $ bersabda,

W'&);(iy6UT)c:t1tli
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'Mengenai kudamu, engkau pasti memerlukannya.

Sedangkan baju besimu, silakan kau jual dulu'.

Ali berkata, 'Maka akupun menjual baju besi tersebut

seharga empat ratus delapan puluh, lalu membawa uang hasil

penjualannya dan meletakannya di pangkuan beliau'. Rasulullah

kemudian menerimanya dan menggenggamnya, lalu berkata,

z{)zWt-u 6ir lLt ri

'Wahai Bilal, bantutah kami -n-O"t *"**n un dengan

uang ini'."

Perawi kemudian menyebutkan lanjutan hadits tersebut,

sampai akhir.

Hadits ini menjelaskan bahwa baju besi tersebut disebut-

sebut dalam kontek sebagai mahar, bukan karena sesuatu yang

harus diberikan ketika hendak menemui perempuan yang dinikahi.

Ini tidak diragukan lagi. Karena hsah yang disebutkan di dalam

hadits tersebut sarna dengan kisah yang disebutkan di dalam

riwayat sebelumn5ra.

Terkait dengan permasalahan ini pun terdapat sebuah atsar

yang disampaikan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid:

Umar bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami,

Manshur bin Al Mu'tamir mengabarkan kepada kami dari Thalhah

bin Musharif, dari Aisyah bin Abdunahman, dari salah seorang

sahabat Rasulullah S, bahwa seorang pria menikahi seorang

perempu.rn, lalu Nabi S mempersiapkan perempuan tersebut

sebelum pria itu menyerahkan sesuafu secarzl funai.
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Ali berkata: Khaitsamah adalah salah safu murid senior
hnu Mas'ud dan sahabat Umar bin Khaththab.

Ali berkata: Allah fr berfirman:

fr trS #;Kr1 c, :,d;i *Jy
luV

'Kecuali tahadap isteri-isteri muel<a, atau budak yang
merel<a miliki; maka s*unggwhnya mereka dalam hat Ini tiada
tercela. "(Qs.AI Mu'minun I23l:61

Tidak ada silang pendapat di kalangan kaum muslimin,
bahwa ketika akad nikah sah dilakukan berarti perempuan tersebut
merupakan ishi bagi mempelai pria. sehingga, mempelai pria halal
untuk wanita tersebut, dan wanita tersebut juga halal unfuk
mempelai wanita-

Dengan demikian, siapa saja yang menghalangi perempuan
yang sudah dinikahi tersebut bagi suaminla, sampai suaminya
memberinya mahar atau yang lainnya, berarti dia sudah
menghalangi suami dari isfuinya, tappa ada nash yang bersumber
dari Allah dan Rasul-Nya. oleh karena itu, pendapat yang benar
adalah pendapat yang kami katakan, yaihr bahwa tidak boleh
menghalangi seorang suami dari istrin5n, dan tidak boleh
menghalangi hak istri unfuk mendapatkan mahar. Jushr sang
suami hams diberikan kebebasan unfuk menemui perempuem yang
sudah dinikahinya, baik perempuan tersebut suka atau pun tidak,
dan sang suami harus menyerahkan mahar terhadap perempuan
tersebut, baik pihak suami tersebut suka atau pun tidak.
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Diriwayatkan secara sah dari Nabi g$ pembenaran atas

perkataan:

" Berikanlah kepada setiap pemilik hak haknya."

Hanya kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1845. Masalah: Setiap akad nikah yang dilangsungkan

dengan mahar atau syarat yang rusak, seperti (syarat bahwa)

mahar harus ditangguhkan sampai waktu tertentu atau tidak

tertentu, atau (syarat) sebagian dari mahar itu ditangguhkan sampai

ini atau itu, atau mahar tersebut berupa khamar, babi atau sesuafu

yang tidak halal dimiliki; atau mahar tersebut berupa sesuahr yang

dimiliki oleh orang lain, atau dengan syarat perempuan lnng
dinikahi dalam akad nikah tidak boleh dimadu dengan wanita lain,

atau suami tidak boleh mengambil gundik, atau dengan syarat

suami tidak boleh membawa wanita yang dinikahi dari kampung

halaman atau rumahnya, atau suami tidak boleh menghilang lebih

dari sekian wakfu, atau suami hanrs memerdekakan ummu walad

yang bemama fulanah, atau suami harus menafkahi anak dari

wanita yang dinikahinya itu, atau hal-hal lain yang seperti ifu, maka

pemikahan tersebut merupakan pemikahan yang rusak dan harus

dibubarkan, selamanya, meskipun sudah ada beberapa orang

anak.

Selain itu, Keduanya juga tidak boleh saling mewarisi-

Dalam pemikahan ini pun udak diwajibkan nafkah, mahar,

maupun iddah. Seperti itulah semua pemikahan yang rusak.
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Kec.ali perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya,
dan dia tidak mengetahui hukum pemikahan tanpa wali ini,
kemudian dia melakukan hubungan badan, maka jika dalam
pemikahan ini sudah ditetapkan mahamya, maka dia berhak unfuk
mendapatkan mahar tersebut secara penuh.

Nam,n jika mahar unhrknya belum ditetapkan, maka dia
berhak mendapatkan mahar standar.

Tapi jika dia belum melakukan hubungan badan dengan
suaminya, maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun.

Jika mahar dan syarat yang rusak ifu baru mereka sepakati
setelah sahnya akad nikah, dan akad nikah tidak mencakup mahar
dan syarat yang rusak tersebut, maka pemikahan tersebut shahih
dan sempurna, nannun mahar tersebut harus dihapus dan
digantikan dengan mahar standar. Kecuali jika kedua belah pihak
rela dengan mahar yang lebih banyak atau lebih sedikit dari mahar
standar ifu, maka ini diperbolehkan. Dan semua syarat yang rusak
itu pun fidak sah (batil).

Dalil untuk semua itu adalah sabda Rasulullah S:

"setiap s5nnt 5nng tidak ada di datam kitab AIah, berarti
s5nrat ifu batil."

Sementara semua syarat di atas merupakan syarat yang
fidak terdapat dalam kitab Allah, sehingga semuanya batil.
Demikian pula dengan syarat menangguhkan mahar, baik
seluruhnya atau pun sebagiannya. Karena Allah @ berfirman,

0.t

,yJbL; *:tqq e; y?
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Gt ..'aw334:4i1j$

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita AanS kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan-" (Qs- An-

Nisaa' l4l:4)

Jadi, siapa saja yang mensyaratkan bahwa dia tidak akan

memberikan mahar istinya selama periode waktu tertentu, baik

sebagian atau seluruhnyia, berarti dia sudah menetapkan syarat

yang tidak diperintahkan Allah dalam Al Qur'an-

Dalil lainnya adalah saMa Rasulullah $:

.\:,'* t1';f *L'*e'i;'F ";
" Siapa saia yang melakukan suafu perbuatan 5nng tidak

ada peinbhkan kani absn5n, benrti petbuabn tercebut tertolak."

Kedua hadits tersebut mempakan dua hadits yang shahih

dan masyhur.

Kedua hadits tersebut telah kami sebutkan berikut sanadnya

pada pembahasan terdahulu dalam kitab kami ini- Dan apa pun

yang telah kami sebutkan, lrang tidak ada perintah Rasulullah

unfuk melakukannya, berarti itu merupakan perkara yang batil dan

tertolak, berdasarkan teks saffia Rasulullah, juga berdasarkan alur

logika akal sehat.

Karena, setiap orang yang waras tenfu menyadari bahwa

segala sesuahr yang dilangsungkan dengan perkara yang tidak sah

itu mengakibatkan sesuafu tersebut menjadi tidak sah- Begitu pula

dengan pemikahan 5nng dilangsungkan, ia tidak akan menjadi sah

kecuali dengan syarat Snng sah. Jika pemikahan tersebut tidak
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sah, maka perempuan tersebut bukanlah istri. Apabila perempuan
tersebut bukanlah istri, maka sang suami mengetahui bagaimana
hukumnya berhubungan badan dengannya harus dijatuhi hukuman
had, dan anak yang terlahir pun tidak dinisbatkan kepadanya.
Sebab Nabi S bersabda:

.fir9W4gtjt
"Anak itu miliki pemilik ranjang (suami), sdangkan bagi

pezina adalah batu (hukuman rajam).,,

Yar,g ada dalam hadits tersebut hanyalah suami atau
pezina. Jika perempuan tersebut bukanlah ranjang (istri yang sah),
berarti hubungan badan yang terjadi dengannya merupakan
perzinaan. sedangkan perzinaan ifu tidak bisa menisbatkan nasab
anak kepada pihak pria, dan hukuman had wajib dijatuhkan dalam
kasus ini.

Namun jika sang suami udak mengetahui bagaimana

, maka tidak ada hukuman had atas dirinya, dan anak
yang terlahir pun dapat dinisbatkan kepadanya. Karena Rasulullah
ifu hanya membawa kebenaran. Dan orang-orang juga sefuju
bahwa pemikahan mereka ada 5nng sah dan ada pula yang tidak.

contoh yang tidak adalah menyatukan dua perempuan
bersaudara dalam satu ikatan perkawinan, menikahi lebih dari
empat orang perempuan, dan menikahi istri ayah- Rasulullah
membubarkan semua pemikahan tersebut, narnun nasab anak-
anaknya dapat dinisbatkan kepada pihak laki{aki. oleh karena itu,
sebagaimana yang telah kami sebutkan, nasab anak dapat
dinisbatkan karena ketidaktahuan terhadap hukum.
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Adapun pengectralian kami terhadap wanita yang menikah

tanpa resfu dari walin3a, dimana sebenamya pemikahannya batil

(tdak sah), hal tersebut berdasarkan hadits yang telah kami

kemukakan sebelumnya berilut sanadnya, yaitu sabda

Rasulullah $,

Gtt W, pit z'r;t d-l
,$

'JYti

" Wanita mz,na saia Snng menilah bnpa izin dari walinya,

benrti pernikahannya batil (tidak sah)." Sampai sabdanya:

.WqGidq'Pv
'Maka mahar ifu menjadi halaSn, n*.nu apa ryng telah

terjadi padanya."

Diriwayatkan pula secara shahih

c'.,VW

"Maka ia berhak mendapatkan maham5n, karena sesuafu

tnng telah terjadi padanya."

Sabda Rasulullah , qi '*Alt 'Maka mahar itu menjadi

halm5a,'adalah isim ma'ifah karena adanya huruf alif dan lam-

Sedangkan sabda Rasulullah, l^'Ai q,b *Maka ia berhak

mendapatkan maham5n, " adalah isim ma'rifah juga, karena kata

mahr disandingkan kepada rla'.

.W,-:Gi*.
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Alasan dari pengecualian tersebut adalah, bahwa kedua
redaksi dari sabda Rasulullah tersebut mewajibkan untuk
memberikan 'mahar yang tetah ditenfukan' kepada pihak
perempuan- Mahar tetap menjadi hak perempuan, iika dalam
pemikahan tersebut tidak ada 'mahar yang telah ditenfukan,.
Hanya saja, mahar yang wajib diberikan kepadanya-ketika tidak
ada 'mahar yang telah ditenfukanLadalah 'mahar standar'.

Namun ketenhran (pengecualian) ini tidak dapat
diberlakukan pada setiap pemikahan. Karena jika diberlakukan
kepada setiap pemikahan, itu adalah kias. Sedangkan semua kias
itu batil. Di lain sisi, Rasulullah S bersabda:

&t-:"0 r<rt?i;"Et??,

c;
'sesungguhnya nyawa, harta, kehormatan dan kulit kalian

ifu haram atas kalian."

Jadi, dapat dinyatakan secaftr sah bahwa pada dasamya
harta laki-laki itu merupakan sesuafu yang haram bagi wanita
tersebut, kecuali dengan adanya nash dari Al eur'an atau sunnah.
Allah @ berfirman,

r5;r:i(6
"Dan tidaHah Tuhanmu lupa. " (es. Maryam t19]: 64)

Kami bersaksi dengan kesaksian Allah bahwa, seandainya
Allah menghendaki adanya mahar dalam persefubuhan pada
pemikahan yang tidak sah itu, tentu Alah S akan menjelaskannya

lz A

€'6: d!
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di dalam kitab-Nya atau melalui sabda Rasul-Nya, sebagaimana

Allah menjelaskannya dalam kasus pemikahan perempuan yang

tidak disertai dengan keridhaan dari walinya ini.

Namun manakala Allah & hanya mengkhususkan adanya

pemberian mahar ini pada kasus ini saja, maka ini menjadi hal

yang samar bagi hamba-hamba-Nya. Namun tidak mungkin Allah

sengaja melakukan ini.

Jika mereka mengatakan bahwa Allah telah berfirman,

W alA Y ;+, *$b.'"( "&-{" ds;t ;s
"Oleh sebab ifu, barangsiap yang menyerzng kamu, maka

semnglah ia, seimbang dengan seftngznnin terhadapmu --.. " (Qs.

Al Baqarah l2l:1941

Allah & irsu berfirman:

"bqU?v
'Dan pada sesuafu Snng ptut dihormati berlaku hukum

qishaash...."(Qs. Al Baqarah l2l: L94l

Sedangkan persefubuhan dalam pemikahan rusak

merupakan sebuah pelanggaran terhadap kehormatan perempuan,

sehingga harus dibalas dengan pembalasan setimpal, dan

pembalasan ini ditujukan kepada harta pihak pria. Demikian pula,

harus dilakukan qishash yang sama pada hartanya.

Jika mereka mengatakan seperti ifu, maka kami katakan

kepada mereka bahwa firman Allah ifu benar, tapi penyimpulan

kalian terhadap firman Allah itu batil. Karena Allah hanya

memerintahkan untuk membalas dengan setimpal dan melakukan
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qishash terhadap kehormatan jika pelanggaran terjadi pada
kehormatan. sementara harta tidak sebanding dengan kemaluan,
kecuali jika ada nash yang menyatakan demikian, maka harus
disesuaikan dengan nash tersebut.

Jika didasarkan kepada argumentasi mereka itu, maka
orang yang memukul atau mencaci orang lain bisa saja diqishash
atas perbuatannya ifu dengan diambil hartanya. Dan bisa saja
orang yang berzina dengan seorang perempuan atau melakukan
sodomi terhadap seorang bocah dapat dikenai kewajiban berupa
membayar mahar atau denda. Tapi semua ini merupakan hukum-
hukum setan dan berhala, bukan hukum-hukum Allah dan Rasul-
Nya. Hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya tidak boleh dilanggar.
Apabila hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya menetapkan denda,
maka kita harus menyatakan demikian. Tapi jika tidak menetapkan
denda, kita pun harus mengatakan tidak ada denda. Kepada Allah-
lah kita memohon taufik.

Pada uraian terdahulu, sudah kami sebutkan atsar dari
Umar bin Al Khaththab yang disampaikan kepada kami oleh
Muhammad bin sa'id bin Nabat: Ismail bin Ishaq An-Nashri
menceritakan kepada kami, Isa bin Habib menceritakan kepada
kami, AMurrahman bin Abdillah bin yazid AI Muqri menceritakan
kepada kami, Kakekku yaitu Muhammad bin Abdullah
menceritakan kepada kami, sufiyan bin uyainah menceritakan
kepada kami dari Ismail bin Khalid, dari Asysya'bi, dari Masruq,
bahwa umar bin AI Khaththab berkata, "Jika pemikahannya
haram, maka mahamya juga haram.,,

Kami juga sudah menyebutkan tindakan hnu umar yang
membatalkan mahar bagi perempuan yang dinikahi oleh
budaknya, tanpa izinnya.
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Hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan kepada kami

oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat: Ahmad bin Abdil Bashir

menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan

kepada karni, Muhammad bin Abdis Salam Al Khusyani

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan

kepada karni dari Hammam bin Yahya, dari Mathar Al Warraq,

dari Naft,

bahwa hnu Umar apabila ada budaknya yang menikah

tanpa izinnya, maka dia menderanya dan memisahkan keduanya

(budak tersebut dari istuinya). hnu Umar berkata kepada wanita

yang dinikahi oleh budaknya, "Engkau sudah menghalalkan

kemaluanmu." Ibnu Umar juga tidak memberikan mahar \epada
perempuan ifu-

Diriwayatkan dengan sanad yang sarna sampai kepada

Aunrrahman bin Mahdi dari Hammad bin 7aid, dari Ashim Al

Ahwal, dia berkata, "Aku mendengar Al Hasan AI Bashri berkata

tentang perempuan merdeka yang menikahi budak laki-laki tanpa

idn hran si budak, 'Wanita tersebut sudah menghalalkan

kemaluannln, sehingga tidak ada sesuatu pun bagi dirinya'-"

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Muhammad bin Al Mutsanna: Abu Ahmad Az-Zuban

menceritakan kepada kami, sufuan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dia berkata,

'setiap kemaluan gang tidak dilmlalkan itu tdak ada mahar

bagingn."

Driwayatkan melalui jalur periwayatan AMurrazzaq dari

Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abi l-aila mengabarkan kepadaku dari

pam fukaha mereka, tentang seorang perempuan yang dinikahi
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budak laki-laki, tanpa izin dari fuannya si budak, ia berkata, "sang
tuan berhak mengambil mahar yang diberikan si budak kepada
perempuan tersebut. Perempuan tersebut terlalu tergesa-gesa,
sebelum dia mengetahui siapa sebenamya yang menikahi dirinya.,,

Diriwayatkan dengan sanad tersebut sampai kepada
Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dan Az-zuhri, dari sulaiman bin yasar,
bahwa ia berkata tentang wanita yang menikah pada masa
iddahnya, "Mahamya diserahkan ke Baitul Mal.,,

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan waki' dari syu'bah
bin Al Hajjaj, dia berkata, "Aku pemah bertanya kepada Al
Hakam bin utaibah dan Hammad bin Abi sulaiman tentang
seorang budak laki-laki yang menikahi perempuan merdeka tanpa
seizin fuannya- Keduanya sama-sarna menjawab, 'Keduan5n
(budak laki-laki tersebut dan istrinya) harus dipisahkan, dan tidak
ada mahar bagi perempuan ifu. Bahkan, apa yang sudah diterima
perempuan tersebut dapat diambil kembali,.,,

seperti ini juga yang diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i,
dan ini pun mempakan pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat
kami.

Adapun imam Malik, dalam permasalahan ini, dia membuat
beberapa pemecahan yang tidak dapat dipahami, antara lain:

- Beberapa pemikahan yang menumhrya rusak sehingga
dapat dibubarkan sebelum terjadinya hubungan badan,
namun sah setelah terjadinya hubungan badan.

- Pemikahan yang dapat dibubarkan, baik sebelum
maupun setelah terjadinya hubungan selama jaraknya
baru sebentar, namun apabila pria tersebut sudah lama
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bersama wanita yang dinikahinya ini maka

pemikahannya tidak dapat dibubarkan-

- Pemikahan yang dapat dibubarkan baik sebelum

maupun setelah terjadinya hubungan badan, meskipun

kebersamaan zuami-isfui sudah berlangsung lama,

selama masih belum ada anak- Tapi juga sudah ada

anak, maka pernikahannf tidak dapat dibubar{<an'

- Pernikahan lnng dapat dibubar{<an, baik sebelum

maupun setelah teriadinp hubungan badan" meskipun

kebersaman suami-isfoi temsebut strdah berlargsmg lama

dan sudah dikaruniai anak.

Semua ifu mertrpakan keanehan yang tiada seorang pun

darimarra ia mengahkann5a, dan karni iuga tidak

mengetahui seorarg pun yang pernah m€ngatakannlp sebefum

dia. Kami juga tidak mengetahui siapa saia yang bersamanln,

kecuali omn[forang png mengilnrtinya dari mereka yang terafiliasi

kepada madzhabnya.

Padahal pemikahan yang teriadi di drnia ini simpel saia,

bisa jadi ia sah atau tidak sah. Tidak ada kategori ketiga dalam

permasalahan ini.

Pemikahan 1nng sah adalah pemikahan yang dinyatakan

sah selamanya, kecuali iika ada ayat Al Qur'an atau zunnah yang

menyatakan pembubarannya. Pemikahan ini dapat dibubarkan

setelah dinyatakan sah, bila mana kondisi yang disebutkan dalam

nash terjadi hingga mengakibatkan pembubarannSla-

Sedangkan pemikahan Snng tidak sah adalah

yang tetap dinyntakan tdak sah, selamanya, karena kemaluan

SnnS diharamkan ifu Udak bisa menjadi halal hanla karena telah
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terjadinya hubungan badan atau hidup bersama dalam wakfu yang
lama -karena menghalalkan yang batil, atau karena dikaruniai
anak. Ia tetap diharamkan, selamanya.

Jika mereka mengatakan, ia tidak haram. Maka kami
katakan, jika memang demikian, mengapa kalian membubar-kan
pemikahan tersebut sebelum terjadinya hubungan badan, jika
memang pemikahan ifu sah dan tidak haram.

Semua ini merupakan pendapat yang kami sendiri tidak
tahu bagaimana mungkin dada seseorang yang mau menasihati
diri sendiri bisa menjadi lapang unfuk meyakininya? Atau,
bagaimana mungkin lidahnya bisa mengeluarkan kata-kata unfuk
menguatkan untuk memperjuangkannya. Hanya kepada Allah-lah
kami memohon perlindungan-

Adapun setiap akad yang sah, kemudian setelah akad itu
sah mereka mensyaratkan adanya syamt yang tidak sah, maka
akad tersebut tetap sah dan mengikat. Apabila akad tersebut tetap
sah dan mengikat, maka tidak boleh dibatalkan kecuali dengan AI
Qur'an atau pun sunnah. Dalam hal ini, pihak yang
mengharamkan sesuatu lang halal, sama saja dengan pihak yang
menghalalkan sesuatu yang haram. Tldak ada perbedaan sedikit
pun. Dan syarat yang tidak sah ifu harus dibatarkan, selamanya.
Dan pufusan yang memberlakukan syarat yang tidak sah pun
harus dianulir. Karena kebenaran tetaplah kebenaran, dan
kebatilan tetaplah kebatilan. Allah @ berfirman,
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'Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan

membatall<an yang batil (syirik), walaupun orang-oftng yang

berdosa (musyrik) itu frdak meryrukainya."(Qs. Al Anfaal [8]' 8)

Allah & juga berfirman,

'o;,illt 
";b 

$ . i;ig,>'6rt'i{ 3?"

'Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan

ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak

menytkai(nya). " (Qs. Yuunus [10j: 82)

Hanya kepada Allah-lah kami memohon taufik.

1846. Masalah: Segala sesuahr yang boleh untuk dirniliki

melalui hibbah atau warisan, boleh untuk dijadikan sebagai mahar,

sesuatu yang dikembalikan dalam kasus khulu, dan upah

pembayaran, baik sesuatu ifu halal untuk diperjualbelikan atau pun

tidak, seperti air, anjing, kucing, buah yang belum nampak

matangnya, dan biji-bijian yang belum mengeras. Karena

pemikahan itu bukanlah jual beli. Hal ini tidak diragukan lagi oleh

setiap orang yang mempunyai akal sehat.

Namun sebagian pihak yang lalai mengatakan, mahar tidak

halal dengan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan. Ini

merupakan hukum yang rusak dan tidak ditopang oleh dalil, baik

dari Al Qur'an maupun sunnah, baik sunnah yang shahih maupun

yang lemah, juga tidak diperkuat perkataan sahabat, kias dan

alasan logis yang dapat dipahami.

Aduhai kelirunya mereka. Memangnya dalam pemikahan

ifu mereka memperjualbelikan seseorang dengan imbalan
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kemaluan perempuan? Ketahuilah bahwa memperjualbelikan
orcmg merdeka itu tidak diperbolehkan. Ini merupakan hal yang
sangat jelas keharamannya.

Sebenamya, melalui pemikahan, pihak laki-laki telah
mendapatkan kehalalan atas kemaluan pihak perempuan dengan
kalimat Ailah, padahal sebelumnya kemaluan pihak perempuan ifu
diharamkan baginya. Demikian pula dengan pihak perempuan, ia
telah mendapatkan kehalalan atas kemaluan pihak laki-laki dengan
kalimat Allah, padahal sebelumnya kemaluan pihak laki-laki itu
dihararnkan baginya.

Jadi, melalui pemikahan ifu kemaluan dihalalkan untuk
kemaluan, dan kulit dihalalkan untuk kulit, Namun, Allah &
mewajibkan adanya mahar yang diserahkan kepada pihak
perempuan, sebagai tambahan atas kehalalan pihak perempuan
bagi kemaluan pihak lakilaki. Dalam hal ini tidak ada juar beli.

Demikianlah, yang ada hanyalah pertukaran penghalalan
fisik dengan fisik, dimana salah satunya merupakan harga dan
yang lainnya produk yang dihargai. Dalam hal ini, tidak ada
kelebihan bagi salah satu pihak atas pihak lainnya.

Berdasarkan hal ifu, maka jelaslah bagi setiap orang yang
waras mengenai rusaknya pendapat orang yang menyerupakan
pemikahan dengan jual beli.

[-agi pula, jual beli tanpa menyebutkan harga itu tidak halal
(fidak sah), sedangkan pemikahan tanpa menyebutkan mahar ifu
halal dan sah.

Yang mengherankan, mereka melarang pemikahan dengan
mahar berupa buah-buahan yang belum nampak kematangannya.
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Itu karena mereka mengkiaskan pemikahan dengan mahar buah-

buahan yang belum nampak kematangannSa itu kepada jual beli.

Namun, mereka mempertolehkan pemikahan dengan

mahar berupa pelayan, rumah dan pembanfu- Demikian pula

dengan yang sifat-sifat tidak disebutkan dari mereka ih,r. Padahal

menunrt mereka, tdak halal jual-beli pelayan, rumah dan

pembantu, baik yang dijelaskan maupun 5rang tidak dijelaskan sifat-

sifakrSn.

Demikianlah pendapat mereka, sebagaimana yang dapat

dilihat. Kami berlindung kepada Allah dari pembicaraan yang

kacau dalam urus.rn agama Allah-

L847 - Masalah, Segala sesuatu yang bisa dibagi dua itu
boleh unhrk dijadikan sebagai mahar, baik sestrafu ifu sedikit atau

pun banyak, meskipun sesuatu ihr berupa biji gandum atau lnng
Iainnla.

Demikian pula dengan setiap pekerjaan yang halal dan jelas

spesifikasinya, seperti mengajarkan Al Qur'an, menlrampaikan

ilmu, membanlJtrn bangunan, menjahit, atau yang lainnya, jika

kedua belah pihak (suami-istui Sang menikah) setuju atas hal itu.

Namun dernikian, terkait permasalahan tersebut ada silang

pendapat di kalangan para ulama. Hal ifu sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki' dari

Daud bin Yazid Al Audi, dari AsSrSp'bi, dari Ali, ia berkata,

"Mahar tidak boleh lebih sedikit dari sepuluh."

Juga dirMayatkan dari jalur periwayatan AMurrazaq, dari

Hasan, sahabat , dari Slrarik, dari Daud bin Yazid Al
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Audi, dari Asy-Sya'bi, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Mahar

tidak boleh lebih sedikit daripada sepuluh dirham."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Hasan: Al Mughirah mengabarkan kepadaku dari Ibrahim An-
Nakha'i, ia berkata, "Aku memakruhkan bila mahar itu sama

dengan upah pelacuran. Akan tetapi, mahar ifu sepuluh atau dua

puluh dirham." Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah
dan para sahabatnya.

Diriwayatkan dari Ibrahim dua riwayat lain yang berstafus

shahih selain dari riwayat ini:

Pertama: Riwayat yang disampaikan kepada kami melalui
jalur periwayatan Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari

Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "seorang pria tidak boleh

menikah dengan mahar yang kurang dari empat puluh."

Kedua, Riwayat yang disampaikan kepada kami melalui
jalur periwayatan Hajjaj bin Minhal: Abu Awanah mengabarkan

kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-
Nakha'i, ia berkata, "sunnah yang berlaku dalam pemikahan
adalah safu rithl perak. "

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan

Syu'bah, dari Abu Salamah AI Kufi, ia berkata, "Aku mendengar

Asy-Sya'bi berkata, 'Dahulu mereka memakruhkan seseorang

menikah dengan mahar yang kurang dari tiga uqiyah'."

Diriwayatkan melalui jalur

Husyaim mengabarkan kepada

mengabarkan kepada kami dari
Zubair, bahwa ia lebih suka bila :

dirham.

periwayatan Sa'id bin Manshur:

kami, Hisam bin Al Mushk

Abu Ma'syar, dari Sa'id bin

mahar itu berjumlah lima puluh
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Mengenai riwayat dari Asy-Sya'bi, riwayat itu gugur. Karena

riwayat tersebut bersumber dari Abu Salamah Al Kufi, sedangkan

Abu Salamah Al Kufi itu tidak diketahui keadaannya. Seandainya

riwayat tersebut shahih, maka riwayat tersebut beserta dua riwayat

lain dari lbrahim tentang empat puluh tersebut, maka maksud dari

riwayat tersebut adalah dirham atau uqiyah atau dinar.

Adapun riwayat dari Sa'id bin Zubair, ifu merupakan

pendapat yang tidak ditopang oleh dalil. Sedangkan pendapat

yang seperti ihr tentu saja batil.

Mengenai riwayat dari hrahim, yang menyebutkan sepuluh

dirham, riwayat tersebut juga gugur. Karena riwayat tersebut

bersumber dari Hasan sahabat AMurrazaq, narnun tak seorang

pun mengetahui bagaimana keadaan Hasan tersebut-

Adapun riwayat dari Ali, riwayat tersebut batil. Karena

riwayat tersebut bersumber dari Yazid Al Audi, seorang perawi

yang sangat gugur. Asy-Sya'bi berkata (kepada seseorang), 'Jika
seseorang melihat kekacauannya, maka errgkau fidak akan

meninggal dunia sampai di kepalamu ada tiga cap dengan

menggunakan setrika panas. "

Perawi berkata, "Maka tdaklah orang itu meninggal dunia,

sampai di kepalanya dicap dengan tiga cap panas tersebut."

Selain ifu, riwayat dari Ali ifu juga merupakan riwayat

mursal. Karena Asy-Sya'bi tidak pemah mendengar dari Ali sahr

hadits pun.

Mereka juga berargumentasi unfuk menguatkan pendapat

mereka yang rusak dengan dua hadits maudhu':

Al Muhalla - tl2LI



Pertama: Riwayat yang bersumber dari Haram bin
Utsman, dari dua putra Jabir bin Abdillah, dari ayah keduanya,
dari Nabi $, beliau bersabda,

.el):, ,rt* "U'Jl Gl*
" Tidak ada mahar yang lebih sedikit daripada sepuluh

dirham."

Kedua, Riwayat yang bersumber dari Baqiyyah bin
MUbasyir bin ubaid AI Halabi, dari AI Hajjaj bin Arthah, dari Atha
dan Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdillah, dari Rasulullah S:

Y

.e\t t;,*
t.ot

dJ) *' Y

" Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.,,

Mereka yang berseberangan pendapat dengan kami juga
mengatakan bahwa pernikahan adalah upaya mencari penghalalan
atas kemaluan perempuan, yang notabene mempakan salah sahr
bagian fubuh perempuan tersebut. oleh karena ifu, pemikahan
tidak diperbolehkan kecuali dengan mahar atau dengan sesuatu
yang bisa mengakibatkan tangan seseorang dipotong, ketika ia
mencuri sesuafu tersebut.

Para penganut mazhab Maliki juga berargumentasi dengan
alasan yang gugur ini.

Tidak ada hujjah bagi mereka selain apa yang sudah kami
kemukakan di atas. Mengenai dua hadits yang disebutkan, tidak
diragukan lagi bahwa kedua hadits tersebut merupakan dua hadits
palsu.
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Hadits yang pertama bersumber dari Haram bin Utsman,

seorang perawi yang sangat gugur, dan riwayafurya pun tidak halal

unhrk diriwayatkan.

Sedangkan hadits yang kedua, riwayat ini bersumber dari

jalur periwayatan Mubasyir bin tlbaid Al Halabi, seorang perawi

yang dikenal banyak berdusta dan suka membuat hadits palsu yang

diatasnamakan kepada Rasulullah $. Ditambah lagi, dia

meriwayatkan hadits ini dari Hajjaj bin Arthah, seorang perawi

yang juga gugur.

Seandainya riwaSnt ini sfr, sejatinya pihak-pihak yang

berseberangan pendapat dengan kami sudah menentang hadits ini.

Karena mereka mempertolehkan menikah dengan mahar safu

dinar yang nilainya tidak setara dengan sepuluh dirham.

Dengan demikian, maka terbantahkanlah semua

argumentasi mereka itu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta

alam.

Mengenai pendapat mereka yang mengkiaskan pemikahan

pada pemotongan tangan pencuri, sebenamya ifu merupakan kias

terbodoh yang ada di dunia ini. Karena tidak ada kemiripan antara

pemikahan dengan pencurian. [-agi pula, tangan itu dipotong,

sedangkan kemaluan tdak dipotong. Pemikahan merupakan

sebuah ketaatan, sedangkan pencurian merupakan sebuah

kemaksiatan.

Seandainya mereka menganalogrkan diperbolehkannya

kemaluan perempuan ifu pada dihalalkannya punggung untuk

dicambuk ketika seseorang mendapat hukuman had karena

meminum khamr, niscaya penganalogian ini lebih masuk ke dalam

kebodohan dan kedunguan kias yang mereka katakan. Karena
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baik kemaluan maupun punggung, sama-sama anggota fubuh yang
tertutup dan tidak dipotong.

Kesimpulannya, pendapat yang menyebutkan bahwa tidak
ada riwayat yang menyebutkan pemotongan tangan pada kasus
pencurian yang kurang dari sepuluh dirham, sejatinya itu
merupakan kebatilan yang dianalogikan kepada kebatilan lainnya,
dan kesalahan yang diserupakan dengan kesalahan lainnya.

Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi mereka
yang kacau ifu.

Imam Malik mengatakan bahwa mahar tidak boleh kurang
dari tiga dirham. Mereka menganalogikannya pada pemotongan
tangan.

Namun di atas sudah dibahas tentang gugumya
argumentasi ini. lagi pula, tidak ada nash yang menyatakan
bahwa tidak ada pemotongan tangan pada kasus pencurian yang
kurang dari tiga dirham. Karena nash yang shahihmenyatakan:

" Tidak ada pemotongan tangan kecuali pada kasus
pencurian seperempat dinar abu lebih."

Namun mereka tidak menjadikan nilai seperempat dinar ini
sebagai hal yang dipertimbangkan dalam hukum pemotongan
tangan maupun mahar. Dengan demikian, maka jelas batillah
semua argumentasi yang mereka katakan itu secara meyakinkan,
dan tidak ada keraguan sedikit pun.

Para pengikut mazhab Maliki juga mengaburkan masalah
ini dengan mengatakan:

.(+(; 
)G; i)"erf O",
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Allah & berfirman'

;il$i'e+t-i1;E&W{S
,."{;i,il

"Dan barangsiapa di anbn kamu (onng merdeka) tnng
tidak cukup perbelanjaannSn unfuk mengawini wanib merdela lagi

beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-

budak Snng kamu miliki. "(Qs.An-Nisaa' I4l 25)

Mereka mengatakan, seandainya mahar ihr boleh dengan

sesuatu yang sedikit atau pun banyak, tenfu semua orang mampu

untuk menikahi wanita yang merdeka dan beriman-

Kami tidak mengetahui alasan apa yang mendorong

mereka mengatakan perkataan seperti itu. Karena kita tidak

meragukan, ketika mereka mengatakan seperti ifu, bahwa di dalam

diri mereka tidak ada sedikit pun sifat wara', dan tidak ada

ketakr.raan kepada Allah.

Pasalnya, tidak diperselisihkan lagi bahwa mahar unttrk

budak perempuan itu tdak boleh lebih kecil daripada mahar untuk

wanita merdeka. Jika demikian keadaannya, maka bagaimana

mungkin mereka membeda-bedakan antara kemampuan untuk

menikahi wanita merdeka dan kemampuan unfuk menikahi

hamba sahaya. Kita berlindung kepada Allah dari sikap

mengaburkan permasalahan dalam agama Allah dengan sesuafu

yang kita ketahui sebagai kebatilan, yang dilakukan mereka derrgan

penuh kesengajaan-

Sebagian dari mereka mengatakan, bagaimana mungkin

mahar itu boleh dengan sesuafu yang sedikit atau pun sesuafu
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Snng banyak, sementara mut'ah yang diwajibkan kepada laki-laki
lrang menceraikan istrinya, ketika terjadi perceraian, merupakan
sesuafu Snng jelas batas-batasnya?

Kami katakan: Hal itu karena Allah & fidak memberikan
batasan tertentu terkait permasalahan mahar, kecuali
dengan kesepakatan kedua belah pihak (pria dan wanita yang
menikah).

sedangkan Alluh & menetapkan batasan-batasan jelas
terkait dengan persoalan mut'ah dalam kasus perceraian. Allah &
berfirman:

'Orang Wng mampu menurut kemampuannya, dan omng
gng miskin menurut (pula) sebagai kaenangan
5nng mal<ruf. "(Qs. Al Baqarah tZl: 236)

Dengan demikian, perbedaaan di antara dua permasarahan
tersebut sudah sangat jelas, bahkan lebih jelas terlihat daripada
matahari di siang bolong. Namun ini hanya bagi mereka yang tidak
melampaui batasan-batasan atau hukum-hukum Allah.

Hal yang paling mengherankan adarah pemyataan sebagian
dari mereka, bahwa Allah telah mengagungkan perihal mahar.
Oleh karena ifu, mahar tidak boleh sedikit.

Kami katakan: ini merupakan pemyataan yang sungguh_
sungguh mengherankan. Karena Allah itu mengagungkan perihal
mahar terkait dengan kewajiban unfuk memberikannya dan haram
mengambilnya dari istri, tanpa keridhaan istri. sebenamya hal ini
bisa dilumpai pada semua hak. AIIah ffi berfirman:

sesuai

**- 
a7st {:ii i,3:i # *r i,3'i afi,!,
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J'' @ &, 6 ti; \tc. i.a- ;3
;;(.32r';|st1:, j3-

'Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah

pun, niscaya dia akan melihat halasan)nya. Dan yang

mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan

melihat (balasan)ryn pula."(Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8).

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi S, bahwa beliau

bersabda:

iF "'6',''."js ,6t tiit
" Takutlah kalian terhadap api neraka, walaupun dengan

menydekahkan sebutir kurma."

Dan, tdak ada hal besar yang lebih agung daripada

keharusan menghindari api nemka.

Diriwayatkan secara shahih dari Nabi $:
li o //. -/$a o / o /o / r/ ,.1, o /
4J *S a;t W.q-e P JLIF L_f' '.)t:ri; 

t:;F ,:tt ",sfj ,)(tt

"Siapa saja yang melakukan sumpah palsu di atas

mimbarku, maka wajiblah baginya api nenka, meskipun (sesuafu

yang dikuasai dengan sumpah palsu itu) hanya sepotong ka5ru

arak."
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Selanjutnya, hal yang lebih mengherankan lagi adalah dari
mana mereka mendapatkan keterangan bahwa "tiga dirham" ifu
banyak, narnun tiga dirham yang bukan bili-bgian itu sedikit.

Kekacauan kelompok ini begitu ban!,ak sehingga tidak
mungkin lag, untuk dihitung, kecuali oleh Dzat ya'g Maha
menghitung mereka semua, yaitu Allah @.

Apabila sudah jelas batilqn pendapat mereka, apalaE
pendapat Imam Malik, karena kami tidak mmgetahui pendapatr3a
pernah dikemukakan oleh seseorang dari kalangan Ahlul IImi
sebelum beliau. Demikian pula dengan pemyataan Abu Hanifah
yang tidak diriwayatkan secara shahih dari seorang pun dari
kalangan ahlul ilmi sebelum beliau, maka sekarang kami akan
mengemukakan dalildalil yang menunjukan atas keabsahan
pendapat kami:

Allah $ berftrman:

r#/4 :6 e# i;Y rE "{t2- iE 32 f,4ti}t.j

a-;t;&
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada rianib 6nn7 l<amu

nikahi) sebagai pemberian dengan wnuh kerelaan. Kemudian, jika
mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari masl<awin ifu
dengan senang hati, maka makanlah (ambiltah) pemberian ifu
(sebagai yang sdap lagi baik akibaAryn." (es. An-
Msaa' I4l:4)

Allah & j,rgu berfirman:
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+riiruk;i -< ij,v;

'Dan beilah maslawin mereka menurut 5nng pfut " (Qs.

An-Nisaa' I4l:251.

Allah & jrgu berfirman,

'# ;Lrj '16 :;r:.3 S S;, u, i\r'3atL og

.y*,aitiifii -/ ,i";- J -Jy"{iU, i";i'ti'j
'$at;''iL

'Jika kamu mencenikan isteri-isterimu sebelum l<amu

dengan mereka, padahal sesungguhnyn lamu sudah

menenfukan mahamya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang

telah kamu tentukan itu, kecuali jil<a Isteri-isteimu ifu mqna'alkan

atau dimablkan oleh orang Jnng memegang il<aan nikah. "(Qs. Al
Baqarah l2l:2371

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah & fidak menyebutkan

ketenhran jurnlah mahar yang bisa dijadikan patokan. Justem Allah

menyebutkannya secara global. Tentunln Allah €t fidak lupa akan

hal itu. sebab Allah $ berfirman:

6IESA( t-'t

"Dan tidaHah Tuhanmu lup.'(Qs. Marpm llgl: &l
Kami bersaksi dengan kesaksian Allah di dalam kehidupan

di dunia ini dan pada saat para saksi memberikan kesaksiannSn,

sebagaimana firman Allaht

AIMuha[a - El



--!

@ i#:* l;?ys t1'ili 1*, A
'Dalam kehidupan dunia dan pada hari berdanya saksi-

saksi (I{ari Kiamat)." (es.Ghaafir I40]: 51)

Jika Allah @ hendak menetapkan batasan minimal bagi
mahar, dimana mahar tidak boleh lebih sedikit daripada batasan
tersebut, niscaya Allah & tidak akan melalaikan dan
melupakannya, sehingga Abu Hanifah dan Imam Malik hanrs
furun tangan unfuk menjelaskannya. Karena Allah Maha
mencukupi dan Allah adalah sebaik-baik yang mengums.

Di lain pihak, sunnah yang diriwayatkan secara shahih dari
Rasulullah # iuga menyatakan pendapat seperti pendapat kami.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami
melalui jalur periwayatan AI Bukhari: AMullah bin yusuf
mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas dan AMul Aziz bin Abi
Hazim mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari sahl bin
sa'd, ia berkata, "seorang perempuan menghadap Rasulullah $.,'
Perawi kemudian menyebutkan hadits tersebut sampai akhir.

Di dalam hadits tersebut, dinyatakan:
zjlo

W.U'"<iiltf WU:Jw |u)riw
t, :Jte 16# ir;, !:rb //r,

:JU ,*tL
J:",lt J;, Jt- ,qf)L Vf q*

Ji
zl

^:JL 
,It

'#i6 ,:ei )t)t\'.* ,ltllrApf ii a,*3
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,tk ir;i rk i;i
"r;- rt oAl, ,**
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:JE !r',?

.lo

)1"-fll
o.a
--r.)
I

.gf-it ;r'Ae qWG2:J $ ;Jt"

"seorang pria kemudian Unrairi dan berkata (kepada

Rasulullah, 'Nikahkanlah aku, ya Rasulullah, dengan perempuan

itu, jika engkau tidak mempunyai keperluan terhadap perempuan

ifu. Rasulullah bertanya kepadanya, 'Apakah engkau memiliki

sesuafu sebagai mahar unfuk perempuan ifu? Pna itu menjawab,

'Aku tidak memilih apa pun, selain dari sarunglar'. Rasulullah #b

bersabda, 'Jika engkau memberikan sarungmu ifu kepada

perempuan ifu, benrti engkau tidak akan menpungni sarung lagi.

Maka dari ifu, carilah mahar yang lainl Pna tersebut kemudian

berkata, 'Aku tidak memiliki apa pun'. Beliau bersaMa, 'Gilah,

meskipun ifu cincin dari bai. [-alu pria tersebut mencari sesuahr

yang bisa ia jadikan mahar, namun ia tetap tidak menemukan apa

pun'. Melihat hal ifu, beliau kemudian berkata kepadanya,'Apal<ah

engkau memiliki sauafu dad Al Qur'an? Pria tersebut menjawab,

'Ya, tenfu saja, yaifu surah ini dan surah ifu'- Beliau bersabda,

'Jika demikian, aku nikahkan engkau dengan perempuan ifu,

dengan mahar berup sesuafu yang ada padatnu dari Al Qur'an'-"

Diriwayatl<an melalui jalur periwayatan Al Btrkhari: Yahya

mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, bahwa

Rasulullah $ bersaMa kepada seorang pria yang menikaht
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"Menil<ahlah engkau, meshpun dengan mahar cincin dari
bai."

DiriuraSntkan melalui jalur periwayatan Musrim: Abu Bakar
bin Abi syaibah mengabarkan kepada kami, Al Husain bin Ali
mengabarkan kepada kami dari Za'idah, dari Abu Hazim, dari
Sahl bin Sa'd, ia berkata,

-.^a

,;t; ?ur J:" Att J?, ;t ii;r ?;e
,:ei'* L;t)i,otr J"'r;:dt,i ,*,
Jht;- ,;+ i"c" { JA f,4 6'"G'1iru

,JG ,t7+)j ,i;e

*r,- o f?";t,e"7

z-l

ArU ""<; il tt ,oirt

",il. 
rljir^ $t1

:Jts ,:^*i C :Jte r;rtl W i'; !+r
.Azz)o/./i; :ill$ .--fUU 6lp:V

,Jd i(v ,**
'd kw'rft r*
clii ,$Ut \Lt* LL3 v
a .ot/,r)e c/

, a-t l,i$t6&i
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W$ i,sv i ilu tp'?' '"1 ?;i :'Jts ,i"A

OT-fli'u t&e 6L'r) r',
"seorang wanita menghadap Rasulullah #, lul'-l berkata,

.Ya Rasulullah, aku sudah menghibahkan diriku padamu, maka

silakan lakukan apa yang engkau kehendaki!' Seorang pemuda

yang saat ihr sedang berada di d€kat Rasulullah dB kemudian

berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, iika engkau tidak memiliki

keperluan terhadap perempuan ihr, maka nikatrkanlah aku dengan

perempuan ihr!' Beliau bertan5ra, 'Apakah engkau memiliki squafu

yang dapat engkau beriten kryda perempuen itu sebagai

mahanyaT Pemuda tersebut menjawab, 'Al(tl tidak tahu'. beliau

bersabda, 'Pergilah, ankh sesuatu 5ang bisa engl<au kdikan
mahar. Sebab, boteh jadi engkau al<an menemulan sauafu,

meskipun ifu cincin bai . I|afu pemuda tadi kembali mendatangi

Rasulullah # d* berkata, 'Aku fidak menemukan sesnrafu pun,

kectrali sarungku ini'- Beliau bersaMa, 'Iarmu ini, iil<a engkau

berikan kepada perempuzn ifu, maka englau frdak maniliki ap
pun'. Beliau kemudian bertian5n, 'Apakah engkau bis membaa

[_/mmul Qw'an? Pemuda tersebut menjawab, 'Tenht saja'. Beliau

kemudian berkata, 'Jika demikian, pqgilah, karena aku sudah

menikahlanmu dengan perempuan ifu, maka aiarl<anhh Al

Qw'an kepada peretnPuan ifu'-"

Hammam bin Ahmad Al Qadhi mengabarkan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji mengabarkan kepada

kami, AMullah bin Yuntrs Al Mumdi mangabarkan kepada kami,

Baqi' bin Makhlad mengabarkan kepada karni, Abu Bakar bin Abi

S5nibah mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Ju'fi
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mengabarkan kepada karni dad za'idah, dari Abu Hazim, dari
Sahlbin Sa'd As-Saidi,

f Lt*.) e'r: *:r ,1; hr t" Ct Li
-z

.p-r?t u;r? rl:rf""ri d:- yi;t
"Bahwa Nabi $ menikahkan seorang pria dengan seorang

wanita dengan mahar mempelai pria harus mengajarkan surah Al
Qur'an kepada mempelai wanita."

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur yang
diriwayatkan secara mutar,ryatt melalui jalur periwayatan para
perawi yarry tsiqah.

Hadits tersebut juga diriwaya&an kepada kami melalui jalur
periwayatan Ya'qub bin AMurrahman AI eari, Abdul Aziz bin
Muhammad Ad-Daraunrdi, sufuan bin 'Uyainah, Hammad bin
Zaid, Ma'mar bin Tharif, Fudhail bin sulaiman, dan yang lainnya.
Mereka semua meriwayatkan dari Abu Hazim, dari Sahl bin sa,d,
dari Rasulullah #i.

Namun pihak-pihak yang tidak bertakrua kepada Allah dan
tidak malu melakukan kebohongan mengajukan interupsi terkait
dengan argumentasi tersebut di atas. Mereka mengatakan bahwa
Rasulullah $ hanya memerintahkan pria tersebut untuk
memberikan mahar berupa cincin dari besi, yang beratnya setara
dengan sepuluh dirham perak atau tiga dirham dari perak mumi.

Ifu merupakan perkataan yang membuat tertawa orang_
orang dan membuat munculnya prasangka buruk terhadap orang
yang mengatakannya- Karena ifu merupakan perkataan terang-
terangan mengatakan sesuafu yang tidak pemah ada, dan AIIah
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juga tidak menciptakannya di dunia ini, yaihr menciptakan anting

dari besi, yang beratnya dua dirham, yang setara dengan apa yang

mereka sebutkan. Apalagi jika dikaitkan bahwa peristiwa ihr terjadi

di kota Madinah. Karena semua orang yang berakal pasti

mengetahui bahwa saluran dan irigasi mereka itu berupa parit di

atas tanah, sedangkan kapak dan mereka berfungsi unhrk

memotong kayu bakar, arit mereka berfungsi unfuk menggarap

kebun kurma dan memanen tanaman, dan bajak mereka unfuk

membajak. Demikian pula dengan baju besi dan tombak mereka,

semua ifu terbuat dari besi. [-alu dari mana dasamya mereka

menghalalkan diri mereka meriwayatkan kebohongan nan dungu

ini dari Nabi S? Kepada Allah-lah kita memohon perlindungan.

Omng-orang yang menggunakan hal-hal yang mustahil dan

terlarang unfuk menguatkan kebatilannya, sejatinya perbuatan

mereka itu menunjukan sifat-sifat buruk dalam diri mereka terkait

dengan keberagamaan mereka, sifat malunya dan rasionalitas

mereka-

Mereka juga mengemukakan sanggahan tentang

diperbolehkannya menjadikan pengajaran Al Qur'an sebagai

mahar. Sanggahan mereka itu berupa hadits yang diriwayatkan

kepada kami melalui jalur periwayatan hnu Abi Syaibah:

Affan bin Muslim mengabarkan kepada kami, Aban bin

Yazid Al Athar mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir

menceritakan kepadaku dari Zaid bin Abi Salam, dari Abu Rasyid

bin Abi Salamah Al Hubrani, dari Abdurrahman bin Syibl Al
Anshari: Aku pemah mendengar Rasulullah $ bersabda,
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V, c;b frr3 Vt qb frff [: ;tf-it tr);t
.1, fl;!t^i vj ,L. frrE?

"Bacalah oleh kalian Al Qur'an, narnun *n*r* kalian

berlebihan di dalamn5n, kalian mengabaikannya,

janganlah kalian memakan hasil (mengajarl<an)nya, dan janganlah

kalian memperban5ak harb dengan (mengambil upah

mengajarkan)n5n."

Mereka juga mengemukakan sanggahan dengan atas hal ifu

dengan menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan Ubay bin Ka'b, bahwa ia mengajari

seorang pria membaca Al Qur'an, kemudian pria tersebut

menghadiahinya seekor kuda. Maka Rasulullah $ bersabda

kepada Ubay,

J5 r.qt?';:ryb C h' i.r't:ii.;rfr
"Apakah engkau ingin menghadap Nlah pada Hari Kiamat

kelak dalam kondisi di lehermu dikalungi api nenla?'

Pada sebagian redaksi dinyatakan:

.Wtt $ ,r ti"'o:JbJ"oi'"-.i',-* "ut,

,
"Jika engl<au ingtn dilalungi dengan l<alung tnng terbuat

dai api neraka, mal<a silakan terima hadiah tersebut"

Pada sebagian redaksi lainnya tertulis:
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,y. oF
" Bara api di antara kedua bahumu, dimana engkau

dikalungi dengan bara api tercebut."

Atsar-atsar tersebut sebenamya merupakan atsar-atsar yang

ndak shahih.

Adapun haditsh yang menyatakan: E f.Jfl? 6-9 "langanlah

kalian memakan hasil (mengajarkan)nya," ,; merupakan riwayat

Abu Rasyid Al Hubrani, seorang perawi yang tidak diketahui

identitas atau keadaannya.

Andai pun hadits tersebut shahih, hadits tersebut tidak bisa

menjadi hujjah bagi mereka, karena makan ifu ada dua macam:

Pertama: Makan secara benar.

Keduar Makan secara batil.

Makan secara benar adalah mengonsumsi yang baik.

Rasulullah $ serta para sahabattya, seperti Mushab bin Umair

dan lainnya, pergl ke Madinah unfuk mengajarkan Al Qur'an dan

agama kepada orang-orang Anshar, lalu orang-orang Anshar pun

memberikan upah kepada mereka.

Terkait hal ini, Allah & berfirman,

nf );r146&lfuj*
{ 6ufi #S c:^i$ ei$i dit ;t W..f-

'old'"5(p

O'+lor-
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'Mereka orang-orang yang mengabkan (kepada orang-
orang Anshar), Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada
oftrng-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka
bubar (meninggakan Rasulullah)'. Padahal kepun5nan Ntah-tah
perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik ifu
fr'dak memahami. " (Qs. Al Munaafiquun [63]: 7)

Di dalam ayat ini, Allah {$S mengingkari siapa saja yang
menghalangi mereka unfuk memberikan infak kepada para
sahabat Rasulullah, dan pengingkaran yang Allah sampaikan ini
sangat keras.

Adapun hadts Ubuy bin Ka'b, perlu diketahui bahwa pada
salah safu jalur periwayatannya terdapat Al Aswad bin Tsa'labah,
yaifu seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya. sedangkan
pada jalw periwayatan lainnya, yang bersumber dari Abu Zaid
AMullah bin Al AIa, sebenamya orang ini merupakan perawi yang
tidak diketahui keadaannya. Adapun jalur periwayatan yang ketiga,
yaitu yang bersumber dari jalur periwayatan Baqiyiyah, ia juga
menrpakan perawi yartg dha'if- Dengan demikian, semua jarur
periwayatan hadits tersebut seluruhnya gugur.

Justru yang shahih adalah yang bertentangan dengan
riwayat tersebut, yaitu yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur
periwayatan AI Bukhari: sayyidan bin Mudharib Al Bahili
mengabarkan kepada kami, Abu Ma'syar AI Barra, yaifu yusuf bin
Yazid, mengabarkan kepada kami, ubaidullah bin Al Akhnas Abu
Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu
Abbas,

bahwa seorang pria berkata kepada Rasulullah, .ya
Rasulullah, bolehkah saya mengambil upah karena mengajarkan
kitab-kitab Allah?" Rasulullah $ kemudian menjawab,
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",J",:?i v '61 Ly/- l'?ar ,k t?f

e

.,y':
"saungahnya hal yang kalian sangat berhak untuk

mangambil uph darinya adalah mengaiarkan kitab Nlah Aza wa

Jalh-"

DiriwaSntkan melalui jalur periwayatan Abu Daud' AMullah

bin Mtra& merrgabarkan kepada kami, Ayahku mengabarkan

kepada kami, Syr'bah mengabarkan kepada kami dari Abdullah

bin Abi ASSaIar, dari fuySya'bi, dari l$arijah bin Sharnit, dari

pamannln, bahura ia meruqyah orang gila dengan membaca

Ummul Qtn'an, lalu keluarga orang gila itu memberinya sesuafu-

Ia kemudian merrufurkan hal itu kepada Rasulullah $, lalu beliau

bersaMa, 'Mal<anlah (pemberian itu) Demi Allah, siapa aia inng
mqnakan hasil meruqyah dengan ruqyah yang batil, benrti

anglau fl.dah memakan hasil dari meruqyah dengan rul<Jah Wng
bqtar-"

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara shahih bahwa

mengonsrmsi hasil mengajarkan Al Qur'an ihr mempakan hal

yarrg berrar, dan mengaiarkannya pun mempakan hal yang benar-

Semerrhra 57ang haram adalah mengkonsumsi hasil mengajarkan

Al Qur'an derrgan motivasi riya atau bukan karena Allah-

Pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kami juga

mengaburkan permasalahan ini dengan hadits yang gugur, yang

diriurayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin

Manshw:
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Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, Abu Arfajah Al
Fasyr mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nu'man Al Azdi, ia
berkata: Rasulullah $ menikahkan seorang perempuan dengan

mahar AI Qur'an. Setelah itu, beliau bersabda,

.t:r1- !:r;. *\L*t
"Ini frdak boteh menjadi mahar bugi 

"Jorung 
pun setelah

kamu."

Terkait dengan argumentasi yang mereka kemukakan
tersebut, sejatinya hadits tersebut merupakan hadits maudhu'.
Karena di dalam hadits tersebut terdapat tiga cacat:

Pertama: Hadits tersebut merupakan hadits mursal,
sementara hadits mursal tidak dapat dijadikan hujjah. Karena,
hadits tersebut diriwayatkan dari Syu'bah dari Ayyub.

Kedua, Abu Arfujah Al Fasyr adalah perawi yang tidak
diketahui keadaannya, dan tak ada seorang pun yang mengetahui
dirinya.

Ketiga: Abu An-Nu'man Al Azdi adalah perawi yang tidak
diketahui keadaannya, dan tak seorang pun mengetahui siapa
dirinya.

Pihak-pihak yang berseberangan dengan kami, sebagian

dari mereka, juga mengaburkan permasalahan ini dengan hadits
yang menyatakan, bahwa Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim
dengan (mahar) Abu Thalhah harus memeluk agama Islam. Dalam
pemikahan ini, fidak ada mahar lagi bagi Ummu Sulaim selain itu.
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Terkait dengan argumentasi mereka itu, sebenamya hadits

tentang pemikahan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim tersebut tidak

bisa menjadi hujjah bagi mereka. Karena dua alasan:

Pertama: Peristiwa pemikahan Abu Thalhah dan Ummu

Sulaim tersebut terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah S. Karena

Abu Thalhah itu telah memeluk agama Islam sejak lama, dan dia

termasuk omng Anshar pertama yang memeluk Islam. Selain ifu,

pada waktu itu pun tidak ada kamjiban unh.rk memberikan mahar

kepada pihak perempuan.

Kedua, Di dalam hadits tersebut tidak dinyatakan bahwa

Rasulullah mengetahui pemikahan tersebut.

Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa

pemikahan ini merupakan sebuah kekhususan bagi Rasulullah.

Apa yang mereka katakan tersebut merupakan sebuah

kebohongan. Dalilnya adalah ftrman Allah:

W. i( #3% {iA $ ;; e'#'ofi1i
@ g,{K$;

"sesunggwhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri

teladan yang baik bagmu, (tnitu) bagi orang yang menghanp

(rahmat) Allah dan (kedatangan) Hai Kiamat dan dia banyak

menyebutAllah. "(Qs.Al Ahzaab [33]: 21)

Dengan demikian, apa pun yang Rasulullah #t lakukan,

kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan bila kita pun

melakukan seperti yang beliau lakukan. Sedangkan orang yang

melarang meniru perbuatan Rasulullah,S tersebut adalah orang

'Siffef iitrJ- lt--
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yang keliru. Dan orang yang tidak menyukai Sunnah beliau adalah
orang yang telah menzalimi diri sendiri, sehingga dia akan celaka
kecuali jika ada nash Al Qur'an atau sunnah yarry shahih, yarry
menyebutkan bahwa ifu menrpakan kekhususan bagi Rasulullah
dan tidak halal untuk dilakukan oleh seorang pun selain beliau.

Yu.,g mengherankan adalah sikap mereka Snng rnelakukan
semua yang dilakukan oleh Rasulullah, nrunun mereka fidak
mengabarkan kepada kaum mukminin bahua pertuatan tersebut
merupakan kekhususan bagi beliau, dengan mengatakan bahwa
per&uatan tersebut merupakan kekhususan bas beliau.
selanjutrya, mereka jushu membolehkan menikahi wanita yang
dihibahkan, padahal Allah sudah menyatakan di dalam Al eur'an
bahwa hal tersebut hanya berlaku bagi beliau, fidak bagi semua
kaum mukminin. Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa ifu
merupakan perkara yang umum, sehingga berlaku bagi semua
orang. Atas dasar ihr, marilah kita memohon perindungan kepada
Allah dari musibah yang menimpa mereka.

sebagian dari mereka mengajukan pertanyaan: Bagaimana
pendapatmu jika wanita yang diberi mahar berupa pengajaran Al
Qur'an itu diceraikan sebelum terjadinp hubungan badan?

Jika mereka mengajukan pertranyaan demikian, maka kami
katakan: Apabila surah yang pengajarannlp menjadi mahar sudah
dialarkan pria ifu kepada perempuan yang dinikahinla, berarti
perempuan tersebut sudah menerima mahamgra sehingga, tidak
ada jalan bagi wanita tersebut unfuk menyrsahkan pria ifu, karena
mahar ittr merupakan suafu png sudah berakhir unkfun5a.

Namun jika pria tersebut belum mengajarkannya kepada
wanita tersebut, maka pria tersebut harus mengajarkannya kepada
wanita tersebut separuh saja- Pertuatan mengajarkan surah Al
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Qur'an ini kepada wanita yang bukan mahram tidak dihammkan

bagi siapa pun. Maksudnya, mengajarkan Al Qur'an kepada

perempuan asing. Karena ummahatul mukminin juga pemah

berticara kepada orang-orang (maksudnya, menyampaikan ilmu di

hadapan mereka).

Pendapat Snng kami kemukakan di atas juga dikemukakan

oleh sekelompok ulama salaf:

Diriwa5atkan kepada kami melalui jalur periwaSratan Waki'

dari Sufr,nn Ats-Tsauri, dari Ismail, dari Amr bin Dinar, dari hnu

Abbas, ia berkata, "seandainya perempuan itu rela menerima

siwak dari kayr arak, maka ini pun bisa menjadi mahar-"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Al Hasan

bin Shalih bin Ha5y, dari Abu Harun Al AMi, dari Abu Sa'id Al

Khudri, bahwa ia berkata, "Tidak ada dosa atas seorang pun unfuk

menikah dengan sedikit hartanya atau dengan banyak hartanya,

jika mereka telah mempersaksikan itu dan saling meridhai."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Shalih bin

Ruman, dari Abu Az-Zubat, dari Jabir bin Abdillah ia berkata

siapa saja yang memberi sepenuh cidukan telapak tangan dari

gandum sebagai mahar bagi seorang perempuan atau dari kurma

maka itu telah halal.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrahman bin

Mahdi, dari Shalih bin Rumah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin

Abdillah, dia berkata, "Siapa saja yang memberikan segenggam

gandum atau kurma kering sebagai mahar bag seorang

perempuan, berarti dia sudah meminta penghalalan."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari

Sufun Ats-Tsauri, dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwa

I

\-
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Abdurrahman 'Auf berkata kepada Rasulullah #, 'Aku menikahi
seorang wanita Anshar." Mendengar ifu, Rasulullah db bertanya

kepadanya, "Berapa yang engkau berikan kepadanya?"
Abdurrahman menjawab, "Saht nawat emas." Maka Rasulullah S
bersabda kepada AMurrahman,

"Buatlah qmlimah, makiptn dengan menyernbelih seekor
kambing."

Abdurrazzaq berkata: Ismail bin AMillah mengabarkan
kepadaku dari Humaid, dari Anas, ia berkata, "Safu nawat itu
sarna dengan drn daniqemas-'

Safu daniq siuna dengan seperenam dirham Ath-Thabari,
yaihr dirham Andalusia. Dengan demihan, dua daniq ifu berabrya
setara dengan sepertiga tiga dirham Andalusia atau seperenam
mitsqalemas-

Ini merupakan hadits yang lengkap sanadnya dan shahih.

Jika ada yang mengatakan, bukankah telah diriwayatkan
kepada kalian melalui jalur periwaptan Sa'id bin Manshur:
Muawiyah mengabarkan kepada kami, Hajiaj bin Arthah
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, terrtang safu
nawat emas yang disebutkan ifu, bahwa ia dinilai dengan tiga
dirham?

Jika ihr yang mereka katakan, maka karni katakan kepada
mereka, bahwa Hajjaj ihr gugur, dan riwayabrya tidak sebanding
dengan riwayat AMurazaq-

,?'*v:'i
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Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari

hnu Juraij, dari Atha, bahwa ia berkata tentang mahar, "Mahar

terkecil yang bisa dianggap cukup adalah cincin pihak laki-laki atau

pun kain yang diulurkannya."

hnu Jurarj berkata: Amr bin Dinar dan Abdulkarim

mengatakan bahwa mahar yang paling kecil adalah yang mereka

ridhai.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzad dari

Sufuan bin Uyainah, dari Ayyub bin Musa, dari Yazid bin Qasith,

dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Musayyab berkata,

"seandainya mempelai pria memberikan mahar berupa cemeti

kepada mempelai perempuan, maka mempelai perempuan sudah

halal bagi mempelai laki-laki."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim

bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

AMissalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad Az-

Zubairi mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Daud

mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa ia

menikahkan putrinya dengan anak saudaranya (keponakannya).

lalu ditanyakan kepadanya, "Berapa keponakannya iht

memberikan mahar?" Ia menjawab, "Dua dirham."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Said bin Manshur:

Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ubaid

mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa ia berkata

tentang mahar, "Mahar ifu berganfung kerelaan mereka, baik

sedikit maupun banyak, dan tidak dibatasi waktunya sedikit pun."
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Sa'id berkata: Abu Abdillah AttrThatran
kepada kami dari Ytrnus bin ubaid, dari Al Hasarq ia berkata,
"Apa yang mereka ridhai, maka ifu merupakan mahar-.

DiriwaSratkan melalui jalur
Abdullah bin Wahb: Ubman bin
kepadaku dari YahSa bin Sa'id Al ,

menghalalkan seorang perempuan,

sedikit maupun banlrak-'

perlutarctan Sahrurn dari

AI Halom mengabarkan

Anshari, h b€rkata, "Dapat

apa lrang diridhainya, baik

hnu Wahb berkata: Beberapa omng dari kalangan Ahlul
Ilmi mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman bfoi Al easim bin
Muhammad bin Abi Bal.' Ashshiddiq, Ibnu aasift dan Rabi'ah
bin Abi Abdunahman, bahwa satu dirham boleh diradil'n mahar.

Pendapat ini menrpakan Ats-Tsa,ri, Al A,za,i, Al Hasan
bin Al Hu!ry, Al l-aits bin Sa'd, Ibnu Abi I ^ita, Ibnu Wahb sahabat
imam Malik, AsySlnfi'i, Ahrnad bin Hanbd Ishaq, Abu Tsa,r,
Abu Sulaiman, dan para sahabat mue)<a, serta para ulama ahli
hadits, baik dari kalangan terdahulu nraupun dari kalangan lrang
terkemudian. Kepada Allah{ah kita mernohon tarfrk

1848- Masalah: Siapa saia png akan memerrdekakan
budak perempuannla dengan catatan dia harus menikahi budak
perempuannya ifu, dan dia menjadikan pernberian kernerdekaan
kepada budak perempuan itr s€bagai mahar baginya namun tidak
ada mahar lain baginlra selain ifu, maka ifu menrpakan mahar
yang sah, pemikahan grang sah, dan sunnah 5Bng utama-

Jika dia menceraikan u,anita tersehrt sebehrn menggauli-
nya, maka wanita terseh.rt merdeka, dan dia tak s€dikit pr.tn berhak
mengambil kembali pernberian kernerrdekaan ihr-
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Namun jika wanita tersebut enggan menikah dengannya,

maka batallah pemberian kemerdekaan terhadap wanita itu, dan

dia kembali menjadi budak perempuan sebagaimana awalnya.

Namun demikian, dalam permasalahan ini terdapat silang

pendapat yang muncul belakangan.

Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, Zular bin Al

Hu&ail, Malik, hnu Syubnrmah, dan Al L-aits mengatakan bahwa

pemberian kemerdekaan terhadap seorang budak perempuan

tidak boleh menjadi mahar baginya.

Abu Hanifah, Zufar, Muhammad dan Malik bahkan

mengatakan, jika seseorang melakukan itu, maka wanita tersebut

berhak mendapatkan mahar standar, dan ia menjadi wanita

merdeka.

Namun mereka kemudian berbeda pendapat ketika wanita

tersebut enggan menikah dengan pria yang telah memerdeka-

kannya. Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan, perempuan

tersebut harus bekerja bagi pria yang memerdekakannya untuk

melunasi nilai dirinya.

Sementara Malik dan Zufar mengatakan, pria yang telah

memerdekakan wanita itu tidak berhak mendapatkan apa pun

darinya.

Ali berkata: Dalil yang menunjukan kebenaran pendapat

kami dan kebatilan pendapat mereka adalah hadits masyhur dan

shahih yang diriwayatkan kepada kami melalui berbagai jalur

periwayatan, di antaranya jalur periwayatan Al Bukhari, jalur

periwayatan Abdurrazzaq, dan jalur periwayatan Hammad bin

Salamah.
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Al Bukhari berkata: Qutaibah menceritakan keeada kami,
Hammad bin zaid menceribkan kepada kami dari Tsabit Al
Bunani- AMurrazzaq berkata: Dari Ma'mar dari qatadah. Hammad
bin salamah berkata: Dari Abdul Alu bin shuhaib. selanjutrya,
Tsabit, Qatadah dan AMul Adz sepakat bahura mereka sernua
merir*rayatkan dari Anas bin Malik, bahura Rasuhllah &
memerdekakan Shafi5ryah, dan beliau menjadikan
kemerdekaan baginya sebagai mahar unfukry;a. Namun eatadah
mengatakan dalam riwayafui3n: Kemudian beliau merrjadikan-

Abu Muhammad berkata: Namun pihak-pihak lrang
menentang kebenaran merrpnggah hadits tersehrt dengan
mengatakan bahwa hadits tersebut tidak luput dari dua kondisi:
boleh jadi beliau menikahi shafiyt/ah yang masih b€rshtus hdak
perempuan, dan ini merupakan pernilohan Srang rncak dibolehkan,
tanpa ada silang pendapat, atau boleh jadi bdiau menikahi
shafiy!/ah setelah memerdekakannyra, sehingga panikahan ini
merupakan pemikahan tanpa mahar.

Ali berkata: Ini merupakan perkataan terbodoh !,ang
pemah didengar, karena beberapa alasan:

Pertama: Ifu merupakan intempsi },ng difuiukan kepada
Rasulullah #, dan interupsi gang diaiukan te*radap beliau bisa
mengeluarkan pihak-pihak 3rang mengemukakannln kehnr dari
agarna Islam.

Keduar Ifu merupakan interupsi 3nng Muiuan r-nrhrk
mengaburkan duduk permasalahan yang sebenamya, sehinsga
interupsi tersebut gugur-

Karena kami katakan kepada mereka bahtrra Rasulullah
menikahi shafiyah setelah shafilnh menjadi wanita merrdeka, dan
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setelah sahnya pemberian kemerdekaan terhadap ShafiSryah.

Pemberian kemerdekaan terhadapnya ini merupakan pemberian

kemerdekaan -dengan syarat Rasulullah akan menikahinya-yang

sah. Dan pemberian kemerdekaan ini merupakan mahar baginya.

Rasulullah telah memberikan kemerdekaan itu kepada Shafiyryah,

sehingga ShafiSyah pun menepati syarat itu.

Sebenamya kasus ini tidak berbeda dengan kasus ketika

seorang pria memberikan uang dirham kepada seorang wanita,

kemudian dia melamar wanita ifu dan menikahinya dengan mahar

berupa uang dirham yang sudah ada di tangan wanita itu. Dan

mereka tidak mengingkari pemikahan seperti ini.

Ketigar Seandainya mereka mengajukan pertanlnan

berikut ini kepada diri mereka sendiri, terkait dengan pendapat

mereka yang rusak, niscaya mereka akan berada di pihak 3nng

benar, misalnya (pertanyaan terkait) penetapan hak waris png

mereka berikan kepada wanita yang diceraikan oleh suaminya

dengan talak tiga, ketika sang suami sedang sakit kemudian

meninggal dunia.

Kami katakan kepada mereka, dalam kasus ini, kalian hams

menetapkan hak waris kepada wanita tersebut, karena dia masih

istrinya, atau wanita tersebut sudah bukan istrinya lagi. Dalam

kasus ini, tidak ada altematif ketiga.

Jika wanita tersebut memang masih merupakan istingla,

berarti kesenangan yang diperoleh pria tersebut dengan menggauli

wanita itu atau dengan melihat kemaluannya merupakan perkara

yang halal bagi pria tersebut, selama nyawa masih di kandung

badan. Akan tetapi kalian mengharamkan pria melakukan hal

tersebut secara pasti dan tegas-
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Tapi jika wanita tersebut bukan tagi isbin5ra, bukan pura
ibunya, bukan juga anak perempuannya, bukan pula nenek,ln,
bukan pula cucu perempuannya, bukan juga saudaranya, bukan
pula wanita yang dimerdekakannya, bukan pura rvranita yang
merupakan mahramnya, maka menetapkan hak waris bagi wanita
tersebut merupakan sebuah kezhariman yarg sesungguhnya, dan
termasuk memberikan harta orcmg rain dengan cara yang batir.

Jika mereka mengklaim mengikuti para sahabat, maka
kami katakan bahwa kamirah yang rebih benar, Iebih jeras
alasannya, dan tidak ada sanggahan terhadap kami.

Karena dalam permasarahan ini kami mengikuti Nabi, para
sahabat, bahkan para tabiin, sebagai tambahan- Bagaimana kalian
mengklaim demikian, sementara klaim kalian ihr tertantahkan oleh
sikap kalian yang menetapkan adanya hak waris terhadap
perempuan yang dijafuhi talak tiga oleh suaminya, ketika suaminya
sedang sakit- Hal ini sebagaimana yang akan kami jelaskan pada
pembahasannya nanti, insya AIah.

Kesimpulan dari hal ifu, bahwa pendapat seperti ifu (adanya
hak waris bagi wanita tersebut) fidak sahih bersr:mber dari umar.
sedangkan yang masyhur dari utsman adalah, bahwa ia tidak
menghifung talak yang dijafuhkan sang suami tersebut sebagai
talak.

Mereka juga telah berdusta terkait pengakuan mereka
bahwa mereka mengikuti para sahabat. Kebohongan mereka itu
terlihat jelas karena berpendapat bahwa status anak dari budak
perempuan yang dimiliki adalah merdeka, narnun ayahnya harus
mengeluarkan nilai dari anak tersebut.
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Kepada mereka, kami katakan, "Status anak itu tidak luput

dari dua kondisi: Apakah ia orang merdeka atau hamba sahaya.

Jika ia memang orang merdeka, maka uang pembayaran orang

merdeka adalah perkara yang haram untuk dikonsumsi, tidak ada

bedanya dengan bangkai dan darah. Namun jika ia hamba sahaya,

maka menjual hamba sahaya tanpa keridhaan dari tuannya juga

mempakan perkara haram, kecuali jika ada ada nash."

Bukti-bukt kebohongan mereka ini sangat banyak sekali.

Sebagian dari mereka mengatakan, pemberian kemerde-

kaan ifu bukanlah harta, karena pemberian kemerdekaan itu mirip

dengan talak, karena pemberian kemerdekaan dapat menganulir

perbudakan, sedangkan talak dapat membatalkan pemikahan.

Oleh karena ifu, apabila suami menceraikan istrinSra dengan

ketenhran bahwa talaknya ini mermpakan mahar baginya setelah

ifu, maka demikian pula dengan pemberian kernerdekaan.

Abu Muhammad berkata: Apa yang mereka katakan ih.r

merupakan pemyataan yang sangat msak dan sangat bodoh.

Sebab pem5ataan tersebut didasarkan pada kias, sedangkan kias

ihr seluruhnya batil.

Andai pun kias itu benar, maka kias yang mereka lakukan

pada kasus ini merupakan inti dari kebatilan. Pasalnya, kias yang

mereka lakukan dalam permasalahan ini adalah mengkiaskan

pokok kepada pokok lainnya, sementara kias seperti ini menurut

mereka tidak dipertolehkan.

Selain itu, tidak ada kemiripan antara talak dan pemberian

kemerdekaan. Karena pemberian kemerdekaan, sebagaimana

yang mereka katakan, dapat menganulir perbudakan. Sedangkan

mengenai talak, mereka telah melakukan kebohongan dengan
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menyatakan bahwa talak dapat membatalkan pemikahan. Sebab, 
i

suami yang menjatuhkan talak kepada istui yang sudah digaulinya, i

dan talak tersebut bukanlah talak tiga, maka dia berhak untuk '

merujuknya. Dengan ini, maka talak tidaklah membatalkan
pemikahan. Berbeda halnfra dengan pemberian kemerdekaan,
dimana pemberian kemerdekaan tidak boleh ditarik kembali
setelah dijatuhkan. Sehingga, ia dapat menganulir perbudakan.

tagi pula, pemberian kemerdekaan itu merupakan
ungkapan yang menyatakan keluamya sesuafu dari hak
kepemilikan, sedangkan talak tidak demikian. Dengan demikian,
maka terbantahkanlah pengaburan yang mereka lakukan dalam
permasalahan ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Sebagian dari mereka mengatakan, (menjadikan pemberian

kemerdekaan sebagai mahar) ini merupakan kekhususan bagi
Rasulullah S.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan kebohongan dan
penentangan terhadap firman Allah:

lE;-'b( #3c {t* fi ;;, o 
-{j t *fr

@ f.r{Kt'$J A$,tg(''fi
"SesungguhnSn telah ada pada @id Rasulullah itu swi

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi omng J/ang menghanp
(nhmat) Allah dan (kedabngan) Hari Kiamat dan dia barynk
menyebut Allah. " (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Sebab, apa pun yang dilakukan Rasulullah $, kita akan

mendapatkan keutamaan bila meneladaninya, selama tidak ada
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keterangan yang menyatakan bahwa ifu merupakan kekhususan

bagi beliau, sehingga kita harus mematuhi keterangan ini.

Seandainya mereka mendal$Jakan kekhususan bagi

Rasulullah ini pada persoalan wanita yang dihibahkan tersebut,

dimana hal itu hanya dihalalkan bagi Rasulullah, tapi tidak

dihalalkan bagi orang lain, tentu dakwaan mereka itu tepat.

Sebagian dari mereka mengatakan:

Kalian telah meriwayatkan dalam hal itu riwayat yang

disampaikan kepada kalian oleh Daud bin Babsyadz, ia berkata:

Abdul Ghani bin Sa'id Al Hafizh menceritakan kepada kami,

Hisyam bin Muhammad bin Qunah menceritakan kepada kami,

Abu Ja'far Ath-Thahawi menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Daud menceritakan kepada kami, Ya'qtrb bin Humaid yaitu hnu
Kasib menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid

mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun, ia berkata,

"Nafi' menulis surat kepadaku yang berisi, 'Rasulullah

mengambil JuwairiSryah pada perang Bani Mushthalik, kemudian

memerdekakan dan menikahinya, dan beliau menjadikan

pemberian kemerdekaan kepadanya sebagai mahar unfuknya-

Demikianlah yang disampaikan Abdullah bin Umar, yang berada

dalam pasukan (kaum muslimin)'."

Mereka mengatakan, narnun Ibnu Umar tidak mem-

bolehkan hal ifu (menjadikan pemberian kemerdekaaan sebagai

mahar). Maka, adalah suahr hal yang mustahil jika hnu Umar
meninggalkan apa yang ia riwayatkan, kecuali jika riwayat yang

bertentangan lebih utama daripada riwayatnya.

Abu Muhammad berkata: Seandainya riwayat yang mereka

sebutkan ifu shahih, yaihr bahwa Ibnu Umar tidak memperkenan-

AtMuhalla - [B|



kan pemberian kemerdekaan sebagai mahar, tetap saja riwayat ihr

tidak mengandung hujjah yang dapat menguatkan pendapat

mereka. Karena hujjah yang Allah perintahkan kepada kita untuk

mengikuti dan mematuhinya adalah apa yang para sahabat

riwayatkan kepada kita dari Rasulullah, bukan riwayat salah

seorang dari mereka berdasarkan pendapat pribadinya, dimana

dalam hal ini dia melakukan ijtihad, yang seandainya benar maka

mendapatkan dua pahala, tapi jika salah atau menyalahi nash

tanpa sengaja maka mendapatkan satu pahala.

Kami sudah membuat sebuah bab besar tentang per-

selisihan kedua belah pihak dalam permasalahan itu di dalam kitab

kami yang berjudul Al I'rab fii Kasyfil iltibas. Temyata para sahabat

lebih memilih untuk mengambil riwayat sahabat lainnya dan

nneninggalkan pendapat pribadinya yang bertentangan dengan

riwayat pribadinya.

Dan yang kami ketahui dari Ibnu Umar adalah riwayat yang

disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin

Manshur: Husyaim dan Jarir menceritakan kepada kami, keduanya

meriwayatkan dari Al Mughirah bin Miqsam, dari hrahim An-
Nakha'i, dia berkata, "sesungguhnya Ibnu Umar pemah berkata
tentang seorang pria yang memerdekakan seorang budak
perempuan kemudian menikahinya, bahwa ia seperti orang yang

mengendarai hewan badanahnya." hrahim berkata, "Dan hal yang

lebih mengherankan para sahabat kami dari hal ihr adalah bahwa

mereka membolehkan pemberian kemerdekaan terhadap budak
perempuan itu sebagai mahar baginya."

Jadi, jelas bahwa Ibnu umar hanya memakruhkan
perkawinan seseorang dengan perempuan yang dia merdekakan

karena Allah.
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Dengan demikian, maka gugurlah tipu daya mereka yang

lemah dalam permasalahan ini.

Riwayat dari hnu Umar itu dituliskan untukku oleh Daud

bin Babsyadz, ia berkata: Abdul Ghani bin Sa'id mengabarkan

kepada kami, Hisyam bin Muhammad bin Qurrah menceritakan

kepada kami, Abu Ja'far Ath-Thahawi menceritakan kepada kami
.... Daud bin Babsyadz kemudian menyebutkan hadits yang telah

kami sebutkan di atas.

Setelah itu, Daud berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh hnu
Umar dari Rasululluh #," sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Setelah ifu, ia berkata, "Dia (lbnu Umar) adalah orang
setelah Rasulullah $. Dalam permasalahan ini, dia berpendapat

bahwa pihak pria memperbarui mahar untuk pihak wanita. Yang
demikian itu diceritakan kepada kami oleh S,rlaiman bin Syu'aib:

Al Khashib yaitu Ibnu Nashih mencerihkan kepada kami,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ubaidullah,

dari Nafi', dari hnu Umar, seperti atsar di atas-"

Abu Muhammad berkata: Pemyataan barusan ini adalah

perkataan Ath-Thahawi, dan ia tidak menyebutkan bagaimana

redaksi perkataan hnu Umar. Seandainya ia menyebutkan redaksi
perkataan Ibnu Umar ini, boleh jadi perkataannya ini berseberang-

an dengan dugaan/pemahaman Ath-Thahawi.

Hadits ini tidak diriwayatkan oleh para sahabat Hammad
bin salamah yang tsiqah dari Hammad. Al Khashib tidak diketahui

keadaannya, dan ia tidak dikenal sebagai sahabat Hammad bin
Salamah. Dengan demikian, argumentasi tersebut merupakan

argumentasi yang lemah dari segala sisi. Karena hadits pertama

bersumber dari riwayat hnu Umar, bukan dari Juwairi5ryah. Dan
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riwayat dari hnu umar ifu bersumber dari riwayat ya'qub bin
Humaid bin Kasib, seorang perawi yang dhaif.

Mereka juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada
kami melalui jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq dari
Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Urwah, dari Ais5nh
Ummul mukminin, bahwa Juwairiyah menuturkan kepada
Rasulullah $, bahwa dirinya menjadi bagian yang diperoleh Tsabit
bin Qais bin syammas atau sepupunya, dan dia juga sudah
mengadakan akad mukatabah atas kemerdekaan dirinya dengan
Tsabit atau sepupunya itu. Kemudian, dia mendatangi
Rasulullah S untuk meminta bantuan beliau guna melunasi
pembayaran akad mukatabahnya itu. Lalu Rasulullah $ berkata
kepada Juwairiyah,

'r6q *b ,srasl l'rr1:,
,U Soz

t;

,J 6..1.-9>Jit)
"Maukah engkau mendapatkan wng lebih baik daripada

ifu? Aku akan melunasi kewajibannu terl<ait dengan akad
mukatabahmu ifu, namun aku akan menikahimu."

Mereka yang tidak sependapat dengan kami mengatakan,
hal ini tidak diperbolehkan bagi seorang pun setelah Rasulullah $.
Maksudnya, tidak boleh menunaikan pembayaran akad mukatabah
seorang perempuan, kemudian menikahi perempuan tersebut
dengan mahar bempa pembayaran akad mukatabahnya ifu.

Jika itu yang mereka katakan sebagai argumentasi, maka
sebelum mengemukakan bantahan atau anggapan apa pun,
sebelumnya kami nyatakan bahwa hadits tersebut tdak bisa

O/
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menjad hujjah bagi mereka, karena hadits tersebut diriwayatkan

kepada kami dari Muhammad bin Ishaq melalui dua ialur
periwayatan yang sama-sama dha'if:

Pertama: Melalui jalur periwayatan Ziyad bin Abdillah AI
Buka'i.

Keduat Melalui jaltr periwayatan Asad bin Musa.

Kedua jalur periwayatan tersebut dha'if.

Seandainya hadits tersebut shahih, maka tidak menutup
kemungkinan bahwa Tsabit bin Qais menghibahkan Juuairiyah
kepada Rasulullah $, karena ia tahu beliau menghendaki

Juwairiyah, dan Juwairiyah pun tidak memba5nr atau melunasi

tanggungan atas akad mukatabahnya kepada Tsabit setdah itr.r.

Dengan demikian, maka batallah mukatabah tersebut, dan
Juwairiyah pun menjadi milik Rasulullah $. Sebab, tidak boleh

menduga terhadap Tsabit atau sahabat lainnya selain ini.

[-agi pula, seandainya hal itu tidak terjadi dan Juwairiph
tetap menjadi budak mukatabah Tsabit, hingga ia dimerdekakan

melalui pembayaran yang dilakukan Juwair!6ph sendiri, atau

dilakukan oleh Rasulullah dirinlra, maka itu berart bahwa

Juwairilrah tems-menerus menjadi budaknSn Tsabit. Sementara hal
ini fidak pemah dikatakan oleh seorang pun, dan ini menrpakan
hal yang pasti. Karena tidak ada silang pendapat di antara ahlul

ilmi, bahwa Juwairiyah tidak pemah menjadi budaknya Tsabit.

Dengan demikian pula, maka jelaslah gugumya riwayat
yang disampaikan oleh Asad dan Ziyad tersebut. Dan dengan

begihr, maka gugurlah argumentasi mereka dengan riunSnt yang

sama sekali tidak bisa menghilangkan dahaga akan kebenaran ini.
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Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan
riwayat yang disampaikan kepada kami oleh Hammam bin
Ahmad:

Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami,
Muhammad bin Abdil Malik mengabarkan kepada kami, Ismail bin
Ishaq mengabarkan kepada kami, yahya bin AMil Hamid Al
Hamani mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy
mengabarkan kepada kami, Abu Husain mengabarkan kepada
kami dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi pi$, beliau

bersabda,

o / ol

*F )P.
l/

1t;i ill
" Siapa saja yang memerdekakan budak perempuannya,

kemudian menikahinya dengan mahar yang baru, maka dia
mendapatkan dua pahala."

Terkait dengan argumentasi mereka tersebut, kami katakan
bahwa redaksi dalam riwayat tersebut merupakan redaksi yang
sangat buruk. Pasalnya, redaksi tersebut hanya diriwayatkan oleh
Yahya bin Hamani, yaitu perawi yang sangat dha'{ dari Abu
Bakar bin ASryasy yang nota bene juga merupakan perawi yang
sangat dha'if.

Padahal hadits tersebut diketahui secara masyhur berasar

dari para perawi yang tsiqah, namun redaksi yang bersumber dari
para perawi yang tsiqah ini fidak menyebutkan ungkapan,
"Dengan mahar yang baru."

qr'rf '; ilf '&i .a-,,1 ("1
l/
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Selanjutrya, andaipun riwayat tersebut shahih, maka
riwayat tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka. Sebab, di
dalam riwayat tersebut tidak dinyatakan bahwa pemikahan
tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan mahar yang baru.
sementara kami juga tidak melarang bila pemikahan tersebut
dilakukan dengan mahar yang baru. Jusbrr pemikahan dengan
mahar 5nng baru itu dipertolehkan.

Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami dari beberapa
jalur periwayatan, antara lain:

Dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri,
dari Shalih dari Ha5ry"an, dari AqlSya'bi dari Abu Burdah, dari Abu
Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda,

,t717r W.ri'J;:tt tre 'i Uk U
)t;r xi G's? t&oi'i ,t$x';;:t1

.i6l
'Siapa saja 5nng mernpunyai seoftng budak perempuan,

kemudian dia mendidiknSn dengan baik dan mengajarinya dengan
baik, kemudian dia memerdekakannSn dan menikahinya, maka ia
mendapatl<an dua pahala'."

Diriwayratkan melalui jalur periwaSntan Sa'id bin Manshur:
Khalid binAMillah mengabarkan kepada kami, Mutharif bin Tharif
mengabarkan kepada kami dari AsySya'bi, dari Abu Musa Al
Asy'ari, bahwa Rasulullah $ bersaMa tentang seseorang yang
memerdekakan budak perempuannya, kemudian menikahinya,
maka orcmg ifu mendapatkan dua pahala.
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Di dalam hadits-hadits tersebut tidak sedikit pun disebutkan
adanya mahar baru.

Umar mengabarkan kepada kami dengan sanad yang telah
disebutkan sampai kepada Muslim, ia berkata: yahya

mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami
dari Shalih bin Shalih AI Hamdani, dari AsySya,bi, ia berkata:

Aku melihat seorang pria dari Khurasan bertanya kepada
Asy'Sya'bi dengan mengatakan, "Wahai Abu Umar, sesungguhnya

orang-orang sebelum kami dari kalangan penduduk Khurasan
mengatakan tentang seorang pria yang memerdekakan budak
perempuannya kemudian menikahinya, bahwa dia seperti orang
yang memrnggangi hewan badanahnya." Mendengar pertanyaan

tersebut, Asy-Sya'bi berkata, "Abu Burdah yaitu Amir bin AMillah
bin Qais, -Abdullah bin Qais adalah Abu Musa Al Asy,ari-
menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Rasullah 6i$, beliau

bersabda,
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'Ada tiga kelompok Snng diberikan phala dua kali lipat
P*tarna, seorang ahlul kiab Snng bqiman kepada Nabinya dan

pemah bertemu dengan Nabi $ kemudian beriman, mengikuti

dan membenarkan beliau, maka ia mandaptkan dua pahala-

Kdw, seoft,ng hamba aha5n tnng merutnail<an hak Allah abs
dbin5n dan hak fuann5n, mal<a ia mendaptkan dua pahala.

Kefiga, s@rang pia Snng mempun5ni bdak perempuan, lalu ia

malan dengan baik, mandidilm5n dengan baik,

kutudian manadelal<annjn dan menil<ahin5n, maka ia

mailaptl<an dua phala'."

Setelah ifu, AsSr-Sya'bi berkata, 'Ambillah hadits ini secara

percuma- I(arena ada seseorang rela melakukan perialanan jauh ke

Madinah untuk merrdapatkan hadits 5nng kurang dari hadits ini."

Muslim juga be*ata: Abu Bakar bin Abi Syaibah juga

mengabar{ran kepada lorni, AMah bin Sulaiman mengabarkan

kepada kami, hnu Abi Umar mengabarkan kepda kami, Sufuan

menceritakan kepada lorni, AMullah bin Muaz mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Aphku menceritakan kepadaku, ia

bedota: Syu'bah mengabarkan kepada kami. Mereka semua

meriunlptkan dari Shalih bin Shalih dangan sanad ini, seperti

redaksi hadits di atas.

Demikianlah semua agitasi mereka. Sernua ihr merupakan

kebafilan sernata.

Di antara katrn salaf yang merniliki pendapat seperti kami

adahh sekelompok orang, SBng diriuayatkan kepada

kami melalui jalur periunptan AMunazzaq, dari Sut/an Ats-

Tsauri, dari Abu Ish4 As-Sabi'i, dad Al Harits, dari Ali bin Abi

Thalib, bahun ia berkab tentang seorang pria yang memerdeka-

kan budak perempuannlra kemudian menikahinya, dan menjadikan
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pemberian kemerdekaan terhadap perempuan tersebut sebagai
mahar bagrrya- Ali berkata, "pria tersebut mendapatkan dua
pahala."

Pemyataan seperti ifu ptrn diriwayatkan dari Ibnu Mas,ud
dan Anas-

Diriunptkan melalui jalur periwa5ntan said bin Manshur:
Husyaim mengabarkan kepada karni, yahya bin Al Anshari dan Al
Mughirah bin Yunus, yaitu lbnu ubaid serta Jabir mengabarkan
kepada kami. Yahw berkata, Dari sa'id bin Al M,sayyab. Al
Mughirah berkata: Dari lbrahim. yunus berkata: Dari Al Hasan.
Jabir berkata: Dari Asysyra'bi. Mereka sernua berkata, "Tidak
masalah bila seorang pria menjadikan pemberian kemerdekaan
terhadap seorang wanita sebagai mahar bagi wanita tersebut."

Husyaim berkata: AMd Marik bin Abi sulaiman
mengabarkan kepada kami dari Atha bin Abi Rabah, bahwa ia
berkata, "Jika seomng pria berkata kepada budak perempuann!,,
'Aku sudah memerdekakanmu dan menikahimu,' maka budak
perempuan tersebut menjadi isfuinya. Namun jika pria tersebut
berkata, 'Aku sudah memerdekakeulmu, dan akan menikahimu,,
maka ia sudah memerdekakannSra. Jika wanita tersebut ingin, ia
berhak menikah dengan pria yang memerdekakannlra ifu. Namun
jika tidak, ia juga berhak untuk tidak menikah dengan pria png
memerdekakannya ifu'."

Sementara Hasan Al Bash,ri hanya memalmrhkan selain
ini. Hal itu sebagaimana lnng diriunyatkan kepada kami melalui
jalur periuraptan Abu Daud Ath-Thayalisi, dari sy,u'bah, dari
Manshur bin Tadjan, dari Hasan Al Bashri, bahwa ia
memakruhkan seoreung pria memerdekakan budak perempuannla
karena Allah, kemudian menikahi perernpuan tersebut.
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Pemyaban sqrada dengan ifu juga dari Anas

bin Malih Ibnu Mas'ud, Jabir dan lbrahim-

Diriuaptkan melalui ialur periwayatan AMurrazaq, dari

Sutan Ats-Tsauri, dari Manshr"r bin Al Mu'tamir, dari lbrahim, ia

berkah, 'Mereka memaknrhkan seorang pria memerdekakan

budak perempuannl,a, kemudian menikahi mantan budak

perempuannln ifu. Namun mereka tdak menilai masalah bila ia

merrjadikan kenrerdekaan ihr sebagai mahar bagr

mantan budak perernpuannlra ihr-"

Diriunyatkan melalui iah.n periuraptan AMurrazaq, dari

Ibnu Jumij, dari Yuhy. bin Sa'id Al Anshari dan Abdullah bin

Thawus. Yahya bed<ata: Dari Sa'id bin Al Musayyab. hnu Thawus

berkaa: Dari ayahnlp. Kduarrl,ra Silrrr-s?rrrd mengatakan, fidak

masalah jika seorang pria menjadikan pemberian kemerdekaan

yang dilal{ukannl/a kepada seorang wanita sebagai mahar bagi

perempuan fng dinikahinf- Thavltrs berkata, 'Ifu menrpakan

perkam yang baik."

Diriunyatkan melalui ph.n periwaSatan Abdunr-azaq dari

Ma'rnar, dari Yahsn bin Abi Kabir, dari Abu Salamah bin

AHurrahrnan bin 'Auf, ia berkata, "Tidak masalah seorang pria

mernerdekakan budak perernpuannla kemudian menikahinya

dengan menjadikan pernberian kernerdekaan keeada budak

perempuannya ifu s€bagai mahar baging-"

Diriuag;a*an d€ngan sanad !,ang sama sampai keeada

Ma'mar dat Qatadah, ia berkata, 'Apabila seorang pria merner-

d€Iokan brdak perernpuannlp dan merrjadikan

kernerdekaan sebagai mahar bagi perernpuan tersebut, kemudian

ia menceraikan perernpran tersebut sebelum menggaulinla, maka

tidak ada sesuafu pun lrang diuaiibkan atas perempuan tersebut."
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Namun hnu Juraij berkata, "Jika ia menceraikan
perempuan tersebut (sebelum menggaulinga), maka perempuan
tersebut harus berusaha unfuk mehrnasi sebagian dari nilai
dirinya." Pendapat ini pun merupakan Atha.

Mereka yang sependapat dengan kami it, adalah Ali, Anas,
Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Al Musa147ab, Ibrahim, dan orang-orang
yang pemah bertemu dengan hrahim dari lolangan gurugurun!,q
serta AsySya',bi, Atha bin Abi Rabah, Thaunrs, Abu sahrnah bin
AMurmhman, Qatadah, dan Snng lainnln. pendapat kami itr4nm
merupakan pendapat Sufipn Ats-Tsauri, Al Auza,i, Hasan bin
Ha!y, dan Abu Yusuf. Dalam hal ini, Abu yusuf berbeda p€ndapat
dengan para sahabatnya, dan apa yang dilalokan oleh Abu yusnil

tersebut sudah tepat. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat
AsySyaf i, Ahmad, Abu Tsaur, dan sebagian sahabat kami.

Kami udak mengetahui kalangan salaf lnng menriHri
pendapat berseberangan dengan kami, dan kami juga tdak
mengetahui argumentasi pihak lnng bers€berangan pendapat
dengan kami selain dari rir,raSnt gugur }nng bemsal dari lbnu
umar, yang tidak diketahui bagaimana kepastian redaksinlp. .fuga
tidak diketahui bagaimana redaksi Nafi' yang menyebud<an riuragpt
tersebut dari Ibnu Umar.

Namun danikian, ada riwalnt yang dis€hd{an oleh pihak-
pihak yang berseberangan pendapat dengan kami, dan riurayat ini
disampaikan kepada kami melalui jalur periuayratan sa'id bin
Manshur, ia berkata:

Husyaim mengabarkan kepada karni, yun,s mengabarkan
kepada kami dari Ibnu sirin, bahura Ibnu sirin lebih menyukai bila
seorang pria yang menjadikan pernberian kelnerdekaan sebagai
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mahar menyatakan pernberian lain di samping pemberian

kemerdekaan 5nng dilahkannlp itu.

Terkait dengan riq,alrat ini, kami katakan bahwa itu
menrpakan aniumn dari hnu Sirin. Jika udak, maka apa yang

dikatakan oleh lbnu Sirin ini justem menunjukkan bahwa

sebenamlra ia mernbolehkan seorang pria menjadikan pemberian

kemerdekaan sebagai mahar bagi wanita png dinikahinya. Itu saja

Snng dapat dipahami dari pernyataan hnu Sirin tersebut. Hanya

kepada Allah{ah kami mernohon taufik.

Adaptrn pendapat kami Snng menyebutkan bahwa jika sang

suami menceraikan unnita tersebut sebelum terjadinya hubungan

badan, dimana dahm hal ini sang suami Udak berhak mengambil

kembali apa yang sudah diberikannya sebagai mahar, itu karena

mahar 5ang diberilnnnl,a kepada perempuan tersebut berupa

pernberian kemerdekaan. Dan pernberian kemerdekaan ini sudah

t€ridi, sehingga tidak mtrngkin untuk diralat lagi.

Mengenai perrberlakuan denda material kepada budak

perernpuan tersebtrt (pada kasus talak sebelum terjadinya

huburngan badan), s*erramya ini merupakan tindakan malajibkan

unfuk merrgambil se$afu dati budak perempuan tersebut, dimana

sesuafu ini bukanlah temrasuk sesuatu yang dijadikan mahar

ba$nla- Sehingga tndakan irn fidak diperkenankan.

Adapun kondisi dimana budak perempuan tersebut tidak

bersedia menikah dengan pria yang memerdekakannya, jika pria

tersebut mernerdekakannlq maka kemerdekaan ifu belum teriadi.

Karena kemerdekaan itu diqram*an dengan adanya pemikahan

dengan wanita tersebut- Dan ksnerdekaan ini menjadi mahar

bagrnlra. Oleh karena itrl apabila ia tidak bersedia menikah dengan

pria yang mernerdekakannlra ihr, maka tidak ada mahar unhrk
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pemikahan tersebut. Karena pemikahannSa juga fidak ada
sehingga hal itu mempakan sesuafu png batal.

Tapi jika ia bersedia menikah dengan pria tersebut, maka
pemikahan pun berlangsung sempurna, dan kemerdekaan juga
berlangsung sempwna, karena sahn3n pemikahan yang bersyarat
adanln pemberian kemerdekaan tersebut. HanF kepada Allah-lah
kami memohon taufik-

1849: Masalah: seorang wanita tidak boreh dipaksa
melakukan persiapan apa pun bagi suaminp, tdak dari mahar
yang diberikan kepadaryn maupun dari harta pribadinya png lain.
Mahar l,ng diberikan kepadanln sepenuhn5n menjadi hak
pribadinSn, sehingga ia berhak melakukan apa pun sesuai dengan
kehendaknya. Terkait mahar yang diberikan kepadangn ini tdak
diperlukan izin dari suaminya, dan sang suami pun tidak berhak
mengajukan protes terhadapnya- pendapat tersebut mertrpakan
pendapat Abu Hanifah, Asy-s5nfi'i, Abu Sulaiman, dan yang
lainnya.

Namun Imam Malik berkata: jika ia diberikan mahar bertrpa
uang dinar atau pun dirham, maka ia boleh dipaksa unfuk membeli
pakaian, alas dan perhiasan yang ia gunakan unfuk menghias
dirinya. Namun mahar tersebut tdak halal digunakan unfuk
melunasi utangnya, kectrali sebesar tiga dinar saja atau kurang dari
itu.

Jika ia diberi mahar berupa emas atau perak, maka mahar
tersebut menjadi miliknya, dan ia fidak boleh dipaksa unfuk
membeli apa pun dengan menjual mahar tersebut dan
menggunakan hasilnya unfuk membeli sesuafu.
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Jika ia diberi mahar berupa perhiasan, maka ia berhak

dipaksa untuk menggunakan perhiasan tersebut.

Jika ia diberi mahar berupa pakaian maupun selimut, maka

ia boleh dipaksa unhrk mengenakan pakaian dan selimut tersebut

di hadapan sang suami. Dan sang suami tidak wajib unfuk

membelikan pakaian unhrknya, hingga pakaian yang diberikan

sebagai mahar itu menjadi usang.

Jika ia diberikan mahar berupa budak perempuan, maka ia

berhak dipaksa unfuk memperbudak budak perempuan tersebut,

namun ia tidak berhak untr.rk menjualnlp-

Jika ia diberi mahar benrpa budak laki-laki, maka ia berhak

untr-rk melakukan apa pun yang dikeh terhadap budak

laki-laki tersebut, baik merriualnya atau pun yang lainnya.

Jika ia diberi mahar benrpa her,rnn funggangan atau heltran

temak, rumah atau tanah, ahu makanan, maka sang suami tidak

berhak mengajukan perrdapat apa pun terkait dengan semua ifu,

dan semua ifu mutlak menjadi haknla, dimana ia berhak untuk

melakukan apa pun yang dikehendakinya, baik berupa menjualnya

atau pun Spng lainnya- Dan, suami tidak berhak mengambil

manfaat apa pun dari sesuatu yang telah diberikan sebagai mahar

tersebut, juga tidak b€rhak unfuk mengajukan pendapat terkait

dengan sernua itu, kecuali dengan izinnlra, jika ia menghendaki-

Terkait dengan pendapat Imam Malik tersebut, kiranya

besamya konkadiksinla orlarp unfuk menunjukkan kerusakannya-

Demikian pula dengan pernbedaan-pernbedaan yang dilakukannya,

narnun tanpa diperkuat dengan dalil dari Al Qur'an maupun

Sunnah, baik Sunnah yang shahih maupun yang tidak shahih, iuga
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tidak diperkuat oleh perkataan seorang pun sebelumnya, serta
tidak didasari oleh kias maupun pendapat yang representatif.

Hal yang paling mudah untuk dilihat (sebagai bukfi
kemsakannya), pifu pembolehannyra bagi istri unfuk melunasi
hutangnya dengan mahar tersebut, dimana istri diperkenankan
unfuk melunasi utangnya h*yu sebesar dua atau tiga dinar saja,
narnun tidak boleh melunasi hutangn5a lebih dari itu.

Ini sungguh mengherankan. Bagaimana kiranya jika mahar
lnng diberikan ifu sebesar dua ribu dinar atau han3p safu dinar
saja. Apa 5nng harus dilakukan terkait dengan permasalahan ini?
Sungguh ini menrpakan pendapat png sangat mengherankan.

Adap,n dalil lnng menunjul*an atas keabsahan pendapat
kami ialah frman AIhh:

Eiq&
"Bedkanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yarg kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika
mereka menyemhl<an kepada l<amu sebagian dari maskawin ifu
dengan sqtang hati, mala makanlah (ambiltah) pemberian ifu
(sebagai gng sdap tagi baik akibattya.,, (es. An_
Nisaa' [4]:4)

Dalam alnt ini, Allah s mauajibkan kaum laki-laki untuk
memberikan mahar kepada kaum perempuan sebagai pemberian
dengan penuh kerelaan. Dan dalam ayat ini pun Allah & udak
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memperkenankan kawn lald-lak untuk mengambil sedikit pun dari

mahar terseh-t, kecuafi dengan kerelaan dari sang isti.

Jika dernikian , maka penjelasan apalagi yang

ldta perlukan s€telah penielasan dari Allah tersebut? Atau,

mtrngkin jiun seorang muslim akan merasa nyaman

bila poslslryp bertentangan dengan firman Allah tersebut, hanya

karena adarrSTa suatu pendapat Srang keliru dan lemah, serta tidak

dik€tafui ada seorang prn dari para pendahulu yang pemah

mengatakannla-

Sdain ihr, karni |rga mendapati bahwa Allah S mewajib-

kan seiurnhh hak bagi kaurn perempuan yang bersumber dari

harta sramingra, baik snrnirya suka atau pun tidak, dan hak-hak

ters€hrt adalah b€rupa mahar, nafl<ah, pakaian, dan tempat

tinggal, sdarna si perernpran tersebut berada dalam tanggungan

sans suami- Dernikian lqga dengan mut'ah, jika ia sudah

dicemikan.

Di lah pihak, AIhh & naat memberikan hak apa pun

keeada suami t€rkait harta hfoi, baik sedikit maupun banyak. Tidak

ada argum€ntasi yang l€bih menggelikan ketimbang pendapat

gr{pr mereka t€rkait suarni, gang menyatakan bahwa suami tidak

urafb r.rrhfi mernberikan pakaian kepada iski, separrjang si isfui

rrnsih bsa pakaian yang pemah diberikannya

s€bagd mahar-

Padahal, Alla,h e ffiak menggugurkan karajiban untr.rk

menrberikan naflGh keeada suami, walaupun si istri bisa

menafl<ahi dirinp s€ndfui derrgan mahar yang pemah diberikan

ke@anp. Pematrkah terrdengar argumentasi yang lebih gugur

daripada pernllahan yang dilalukan oleh Imam Malik dan orang-

orarg 1nng s€pendapat dengannln ini?
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Sebagian dari mereka mencoba mengahrrkan perrnasatatr
an ini dengan berargumentasi dengan firnan Allah:

iY HA';fi J4 q )4i & o;{; !1=;i

"I{aun lakilaki ifu ilahh pernitmpin bqi kaw, mnia
oleh Karena Allah Tehh melebihtran sebqian trrqea hhrbtd)
abs sebagian wng lain futanib), dan karqn ma*a hl*taki) tetah
menalkahkan sebgian dart harb mqela.'(es. ArFlssaa' [4], 34]

Terkait argumentasi mereka it,, karni kaarran balnm Alhh
Maha benar, dan tidak halal trnfuk menyelalengkan fimran Allah
itu dari makna hakikatrya. Dan hta pga fidak b€rhak mer4gatakan
apa pun dengan mengatasnamakannya kepada Alrah, padahal Dia
tidak pemah mengatakanngra. s€bab, ini menrpakan dca Snng
paling besar.

Namun di dalam alnt di atas tidak disehrtkan bahwa suami
berhak mengelola harta istoi, juga tdak dit€hpkan keptrtusan
bahwa suami berhak unfuk mengeluar{en t€rkait
harta si istri, bahkan tdak dilotakan bahwa suami r.nrhfi
membelanjakan harta si istoi.

Akan tetapi, di dalam ayat tersebut har,y. diierasl'n bahwa
suami harus mengayomi isfuinSra dengan menernpatlonrgra di
tempat yang ia tinggali, dan suami harus merarang is;tinl,a kehnr
dari tempat tersebut unfuk melakukan sesuafu yang tidak u,aiib.
Suami juga berhak unfuk membawa istringra, ia pergi-

Selanjutnyra, andai pun di dalam agat tersebut terrdapat
sesuafu yang sesuai dengan klaim kalian, tenhr kalimlah yang

ri-}rt uiid{rLL;,fr
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a!/at tersebut. Karma kalian telah mengkhusrskan

sebagian sedekah tanpa sebagian lainnga, tapi tidak mencakup

selunrh harta si isti-

Semua ifu mertrpakan puhrsan png berdasarkan pendapat

png batil, hnpa ditopang dengan dalil.

Mereka juga merrgaburkan permasalahan ini dengan hadits

tabit yangdiriwaptkan dari Rasulullah *:
l '1o!P,($y.i ct&L), ,{tl lzo

'ra:';

.:,!t*U;,cr-+lt 
=t+ \ibti lygj:i r$f,3.)

'Wanib ifu dinikahi karaa antpt hktort larena

kebail<anrya, karqta harbnga, larena kmntilann5a, dan karaa
agamantn- Maka pitihhh unnib lang mqniliki agarna, nisa5n

engt<au ahn bqunfung."

Ini menrpakan pe*am menghemnkan lnng fidak ada

tandingannla. Sebab, pertama sekali RasrJullah * tdak

mernerintahkan unhrk menilohi per€Nnpuan karena hartangra,

bahlon mernknrkan pun fidak. S€balilmtn, beliau hanSn

mernberitahukan apa lpng biasa dilal$*an oleh orang-orang. Dan

apa yang dilalq*an orang-orang ihr menrpakan peftuatan orang-

orang tamak dan tercela- "h$tq di dalam hadib tersebut terdapat

penginsloran atas apa Sprg biasa dilalnrkan oran(forang, laitlr
saMa Rasrlulhh $:

u ,O a

.|!t* U. ;,Cf-+lt pl+ \ibli
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" Maka pilihlah wanita yang memiliki agdn4 nisca3a
engkau alan berunfung-"

Di dalam sabda Rasulullah ini tidak diperintahkan untuk
menikahi perempuan melainkan karena faktor agaman!,a semata.
Namun demikian, hal yang wajib dilakukan oreh kaum p€rempuan
ialah menikah dengan suami yang memiliki hara. pasalnlra,

Allah & mevuajibkan suami unfuk memberikan mahar, nafkah dan
pakaian kepada istri.

selanjukrya, dari Rasulullah # i rgu diriwayratkan penjelasan
tentang larangan menikahi perempuan karena faktor hartanlp
semata. Hal tersebut sebagaimana yrang diceritakan kepada kami
oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanaki,

Ibnu Mufarrij Al Qadhi mengabarkan kepada kami,
Muhammad bin A5rytrb Ar-Raqqi mengabarkan kepada kami, Al
Bazzar mengabarkan kepada kami, salamah bin syabib
menceritakan kepada kami, AMullah bin yazid mengabarkan
kepada kami dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata:
Rasulullah $ bersabda,

6 tto t
,j#

at;i
t 

ao aev-i

6ot.(t#.

'rl:;U,
6 o o)

'ry)r

dzz

J'l'
dzz

J'1'
'U^";€J tr)

,:;.^)) e-$t:

it3r G€J y

) o<'J$i 
42Lti

" Janganlah kalian menikahi p**rr; karqta
kecantikann5n. sebab, boteh jadi kecantikann5a itu jusbu

irp ?1v)
o
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manjafuhkan marbbat maela sqdfui- hn fiilgan Wla l{alian

menikahi kaun pqqpmn karan larbrrtp- %ab, blelt iadi
hafunya ifu akan mqnbtat mqefa m&mpui bas- Akan tebpi,

nil<ahilah mqela l<arqa hktor qprrwrSa- Smgrrlr, wftng
budak paa npuan Mrulit lu'bm gpng ffi( &tn teltuUannta bpi
meniliki agdrna dalah ldih baik @n& Fanpan seryrti
gng didutl<an bdi)."

Selaniufuilp, sebernmya mereka adalah orang-orang lrang
jr.rstr.r menplahi hadits, png mereka radlon s€bagai alat unfuk

mengabtrkan permasalahan ini- Sebab, dalam menikahi unnita

karena faktor hartaqn +eandalnla tnl itu dibolehkan atau

dianitrkan, tdak ada @ see€rti ynng mereka

sebud<an, takni antara mahar yang berupa pemk atau erras yang

sudah dibuat menjadi perhiasan dengan perak ahu ernas grang

masih benrpa Juga, tdak ada perbedaan antam mahar

yang bempa pakaian, selimut, mutiara, pernbantrr kain sutra, kain

kafun, kain wol, hewan funggangarl birntang t€lrrah hdfi dan

makanan. Juga, tdak ada perbedaan arrtara mehrnasi hutang

sebanyak tiga dinar atau larang dari iht" dan mehrnasi lebih tiga

dinar.

Dengan dernikiaru maka H6lah kenrsakan pendapat

mereka yang mernhrat perniUtnrrpernilatnn seeerti tadi. Kepada

Allalr-hh hta memohon tarmh

Mereka juga mengahdon parnasalahan ini dengan hadits

yang diriu/ayatkan keeada kami melaht' Fhr perlutapbn Al Hajjaj

bin Minhal: Hammam bin Yal4,a mengabarkan keeada karni,

Qatadah mengabar{<an keeada karni, Qaftadah merrcerihkan

kepada kami dari Jalal bin Abi Al Jalal Al Atald, dari aphnya,

bahua seorang pria melarnar prti seorang ldald dari isfuinlp yang
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I berupa unnita Arab. [-alu, pria ifupun dinikahlon dengan unnita
dari keturunan arab ifu- kemudian, a5rah dari perempuan tersebut
mengirimkan pufoinya yang lain dari isfoinya lrang non Arab,
setelah pria tersebut menggauli perempuan dari ketunrran non
Arab tersebug barulah ia tahu duduk persoalan 5nng sebenamlp.
Maka, ia pun merrdatangi M,awi5nh dan mmceritakan hal
tersebut- setelah mendengar kisahngra, Muawiyah be*ata" .Ifu
dilematis, sementara tidak ada Abul Hasan (Ali bin Abi Thalib).,,
saat ifu, Ali bin Abi Thalib memang tangah mememngi Muawiyah.
Mendengar perkataan Muawiph tersebut, pria ifu berkata
kepadanSn, 'Jika demikian, izinlonlah aku unfuk mendatangi Ali."
lalu Muawiyah pxn mengizinkan pria ifu unhrk mendatangi AIi.

Mak4 pria terseb,t merdatangi Ali bin Abi Thahb- setelah
bertemu derrgan Ali, dia salam, .Assahmu 

alaika ya
Ali, semoga keselamatan terq.nah bagimu u,ahai Ali-' Ali
menjawab salamnln. [-alu pria ifu menceritakan kisahnya-

setelah merryimak hsahnya, Ari memutuskan bahwa aph
dari r,rnnita tssebut hams mernpersiapkan dan mendandani
putrinp Srang telah dinikahkan dengan pria ifu, dengan biaya }nng
setara dengan mahar lnng dibedkan pria tersehrt kepada

png digauli oleh pria tersebut, karena pria tersebut
sudah merrdapatkan kehalalan dari kemahrannya. selain ifu, Ali
pun memerintahkan pria tersebut unfuk tidak rnenggauli isfuinla,
hirrggu saudarinlra 5nng telah digauli itu selesai menjalani mas.r
iddahnlp-

Al Haiiaj bin Mhhal berkata: Hus!/aim iuga merrgabarkan
kepadaku, ia berkab: Al Mughirah kepadalm dari
Ibrahim An-Nakha'i, bahwa seorcng pria menikahi seomng budak
perernpuar\ lalu perempuan yarag diberikan kepadanya adalah
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p€r€rnpuan lain- Terkait hal ifu, Ibrahim berkata, "Untrk wanita

yang dis€xahkan kepada pria tersebut dan telah digaulinya, dia

b€rhak mendapatkan mahar lnng sama besamya dengan mahar

yang sdah diberikan pria ihr kepada budak perempuan yang

dln*afrinya- Sedangkan oftlng png telah menipu pria tersebut

tlan s merrdardani perempuan yr6ng dinikahi pria tersebut, dengan

biaya yang setara dengan mahar yang diberikan pria tersebut

kepada u,anita png digaulinlp."

Sernua rfunyat ifu iusbu merupakan riwayat yang

merryrrdutkan mereka, bukan mernperkuat pendapat mereka-

Karena di dalam dua ritrayat tersebut tidak dinyatakan

bahwa suami memiliki hak dalam permasalahan ifu- Akan tetapi, di

dalarn dga riwalpt tersebut disebutkan bahwa sang penipu hams

merrberikan pertanggungan bagi perempuan yang dinikahkan

dengan pria tersebut, nartun yang melakukan malam pertama

denganqp adalah wanita, dimana mahar perempuan yang telah

dinikahi ini zudah habis karena diberikan kepada perempuan lain

ynrE melalukan malarn p€rtarna dengan pria tersebut itu secara

tdak benar. Dan ini pernatnman yang kami katakan.

Selanirfirya mereka iuga menplahi riwayat dari Ali pada

drn perrnasalahan:

Pertama Ah menetapkan bahura perempuan lnng
mdahrkan rnatam p€rtama tersehrt hanrs mendapatkan mahar

png setara derrgan mahar yang telah ditetapkan bagi saudarinya.

Namr.m mereka fdak mengatakan hal ini. Akan tetapi, mereka

menetapt<an bahrrra ia mendapatkan mahar shndar-

Kedua, Ali memerintahkan pria tersebut untuk tidak

merrggauli wanita yang dinikahinya secara shahih sampai iddah
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wanita yang melakukan hubungan badan denganrya sdesai
Namun mereka tidak mengatakan pendapat ini-

Maka, adalah suatu hal yang tercela dan aib serta berrdm
apabila mereka berargumentasi dengan suafu atsar, namun
mereka sendiri yang justru merupakan orang p€rtama Fr{I
menyalahi atas tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari
kehinaan seperti ini.

Selain itu, Al Jalal bin Abi Al Jalal 3nng ada pada sa'ad
riwayat tersebut juga menrpakan perawi png tidak maslnnn

Mereka juga rnengaburkan perrnasaUfran ini dergan
riwayat yang dikabarkan kepada kami oleh Ahmad bh eastur
Ayahku, yaitu Qasim bin Muhammad bin easirr, rn€r,gabad@l
kepada kami, Kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh mengabarrran
kepada kami, Ahmad bin zuhair mengabarkan keeada l'rni, Ar
Hasan bin Ahmad mengabarkan kepada kami, yahla bfoi ya'h
mengabarkan kepada kami dari Sa'id bh Abi Anfiah dni
Qatadah, dari AI Hasan, dari Anas-

Kemudian Anas rnenyebutkan lamaran Ah tefiadap
Fatimah, dan bahwa Ali menjual baju zirahrya setnrsa €rnpat
ratus delapan puluh (4s0). Ali b€rkah 'Aku rnendatangi
Rasulullah dengan rnembawa uang ifu, lalu mdetalrtranala d
pangkuan beliau. Maka beliau pun menerimarryra dan b"rsabd4
'Wahai Bilal, banfulah kami membeli weuangian daryan @ng ini -

Lalu beliau pun memerintahkan mereka unhrk mernpersiafl<an
Fatimah." Ali berkata, "Lalu diberikan keeada karni 16r nifrar\
bantal kulit yang berisi serabut, dan rumah yang dipa'uhi dengan
pasir."
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Akan tetapi, riwayat tersebut merupakan hujjah yang justru

menyudutkan pendapat mereka. Karena segenggam wanrangian,

kasur raiutan, dan bantal kulit yang berisi serabut itu harganya

Udak sampai sepuluh persen dari empat rafus delapan puluh

dirham.

Dengan demikian, maka jelaslah kerusakan pendapat

mereka. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

1850. Masalah: Suami wajib untuk memberikan pakaian

dan nafkah kepada istuinya, sejak ia melangsungkan akad nikah.

Suami juga wajib memberikan selimut, alas dan tirai bagi istuinya.

Suami pun uaiib memberikan tempat tingsal kepada istrinya, baik

isfoinya ifu masih kecil atau sudah dau,rasa, mempunyai ayah atau

anak yatim, kaya atau pun miskin, sudah dapat diajak membina

rumah tangga atau belum, pemah melakukan nus!ruz atau pun

tdalq wamita merdeka atau hamba sahaya, sudah disiapkan

rumah atau pun belum-

Dalil atas hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan

kepada kami melalui jalur periwalntan Abu Daud: Mr-rsa bin Ismail

menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan

kepada karni, Abu Quza'ah Al Bahili menceritakan kepada kami

dari Haldm bin Muawiph Al Qusyairi, dia berkata, "Aku berkata,

'Ya Rasnrlullah, apalmh hak isti salah seoftmg dari kami?' Beliau

merrjarnrab,
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4l
'Memberinya makan jika engkau mal<an, memberinSa

pakaian jika engkau berpakaian, dan tidak metnukul uaiah, tidak

menjelek-jelekan, dan frdak mengaanhkan keatali di dahm
ntrnah'-"

Abu Muhammad berkata: Abu Qazaah pada sanad hadits

tadi adalah Strvrnid bin Hujair, seoftlng yang tsiqah. Haditsnya

diriwayatkan oleh Syr'bah, Ibnu Juraii, Hammad bin Salamah,

puteranya sendiri yaifu Qaza'ah, dan yang lainnlra-

Dalil lainnya adalah hadits yang bersumber dari riualrat
Muslim,

Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim
yaitu Ibnu Rahwaih menceritakan kepada kami dari Hatim bin
Ismail, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari Jabir
bin Abdillah, bahwa Rasulullah $ bersabda dalam khutbahnya

pada hari Arafah,
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-Le)Pu. ,jg-v-5 J ,:P)t
'Maka, takuttah lalian f"r* Atlah terl<ait *r-

perempwrn, l<arena kalian mengambil mqela
dengan jaminan Allah dan kalian menari penghalahn abs

kemafuan mqel<a dengan kalimat Allah Ta'ala. Adalah hak l<alian

dan kannjifun mereka untuk tidak menginial<l<an ke pembringan

kalian s@,zng run Wng kalian frdak sukai. Jih mqel<a

melal<ukan iha male pukullah mereka dengan puldan tpng Mak

madml Dan, adalah hak mereka dan kewaiiban lalian mfuk
mqnlkahi dan memberikan sandang kepada merela dangan ara

wtg malmtf-"

Di dahm hadits ini, Rasulullah #i menggrrnakan pemyataan

urnurn ],ang mencalarp semua perempuan, dan beliau tdak

mengkhtmrskan wanita yang nusyuz atau pun yang tidak, wanih

yang masih kecil atau pun lrang sudah danasa, hamba sahap

perempuan yang srdah disiapkan atau pun tidak Dan

Rasulullah # it, tdak befuicara atas dasar hawa nafsu, melainkan

b€rdasarkan r,vahyu yang diberikan. Allah & juga tdak lalai-

Allah @ berfirman,

@(;,t3:b(ci
"Dan tidaklah Tuhanmu fup.'(Qs. Maryam [19], 64)

Yunus bin AMillah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

AMillah bin AMurrahman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

fftahd merrceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam
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Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar
menceritakan kepada kami, yahya bin Sa,id Al eaththan
menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan
kepada kami, Nafi mengabarkan kepadaku dari Ibnu umar, dia
berkata, "LImar bin AI Khaththab menulis surat kepada para
pemimpin pasukan, (yans berisi), 'Perhatikanlah siapa yang telah
pergi lama, hendaklah ia mengirimkan nafkah atau pulang ...'.,,

Ia kemudian menyebutkan lanjutan atsar tersebut. Daram
atsar ini, Umar tidak mengecualikan satu perempuan atas
perempuan lain.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada
kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, easim bin
Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam
Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja;far Ghundar
menceritakan kepada kami, syu'bah menceritakan kepada kami,
dia berkata, "Aku bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah tentang
seorang wanita yang keluar dari rumah suaminya dalam keadaan
marah, 'Apakah dia berhak mendapatkan nafkah?, Al Hakam
menjawab, 'Ya, tenfu saja dapat'."

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami dari
sekitar lima tabiin, bahwa tidak ada hak nafkah bagi istoi yang
nusyuz.

Ini merupakan pendapat yang keliru, dan kami fidak
mengetahui bahwa pihak-pihak yang mengemukakannya memiliki
hujjah.

Jika ada yang mengatakan bahwa hak nafkah ifu diperoleh
karena adanya hubungan badan dan ketaatan kepada suami, maka
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karni katakan bahwa tdak demikian. Justru pendapat yang

mengabkan tidak ada hak nafkah ini merupakan kebohongan-

Dan orang l,ang pertama kali membatalkannya adalah kalian.

Adapun para pengikut ma&hab Hanafi dan s5lafi'i, mereka

mamjibkan nafkah kepada suami yang masih kecil dan memiliki

tunri yang sudah deunsa. Padahal dalam perkawinan ini tidak ada

hutnrngan badan dan tidak ada ketaatan terhadap suami.

Para perrgiht ma&hab Hanafi, Maliki darr Syafi i juga

maraflbkan naflrah kepada suami yang dikebiri atau impoten.

Dernikian pula tidak ada silang pendapat mengenai wajibnya

mernberikan nafkah kepada istoi yang sedang sakit dan Udak

mampr melakr.rkan hubungan badan'

TerlGit u,anita yang berbuat nus! )2, Allah telah

merrielaskan karajiban terhadap wanita yang berbuat ntrsytz ini

dalam firmarrl\P:

o "J,r*"dtl <j &; (;';^'o36 6U
,/zatr."* tj,ij )b ?ffi 6;\6

fi*6; <r?:rt'.of(*\A
.wanibmnib 

trang l<amu khawatirkan nustruzryp, maka

rnshatitah mqel<a dan pisahkantah mereka di tanpat tidur

mqeka dan pkultah mereka. Kemudian iika merel<a manbatimu,

nnb kngpntah l<amu mencari-ai ialan unfuk manytahkann5a'

*rtsguhntn Attah Maha Ting7t tagi Maha b6ar'" (Qs' An-

Itsaa' [ ] 34)

"aV'l;^i1t5
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Dalam ayat tersebut, Allah S memberitahukan bahun tidak

ada ketentuan bagi istri yang nusluz selain dari diacrfikan dan
dipukul.

Namun demikian, Allah & tiaat menggugurkan hak nalkah

dan pakaian bagi istri yang nusyuz ini. Jika demikian
berarti hukuman kalian terhadap para isfoi lpng nuslruz, yaih.l

dengan menghalanginya untuk mendapad<an haknya, menrpakan
sebuah syariat dalam agama Allah, 5nng tidak diizinkan oleh Atlah-

Sehingga, syariat ini merupakan perkara yang batil.

Jika mereka mengatakan, wanita tersebut mertrpakan
wanita zhalim karena perbuatan nusyuznlra.

Kami katakan: Dia memang uanita 5lang zhalim, n umrn

tidak setiap orang zhalim boleh dihalangi untuk mendapa:tkan

hartanya, kecuali jika ada nash !,ang mengharuskan unfuk
menghalanginya mendapatkan haknya. Tapi jika memang tdak
ada, maka pendapat kalian itu bukanlah hul$m Allah. Melainkan
hukum setan dan kezhaliman.

Yang mengherankan, mereka tidak menggugurkan piutang
yang diberikan si istri nusyr-rz kepada suamingra, karena pedruabn
nus!ruznya. lalu mengapa hak nafkahnlp bisa Sugur tapi frdak
semua hak lainnya- Sungguh, ini menrpakan perkam yang sangat

mengherankan.

Pihak-pihak yang ma,uajibkan nafl<ah kepada isti yang
masih kecil adalah Sufuan Ats-Tsauri, Abu Sulaiman dan para
sahabat kami. Kami tidak mengetahui dalil yang menjadi landasan
pihak-pihak yang menggugurkan hak nafloh itu. Jika dernikian
adanya, maka pendapat tersebut tidak diragukan lagi merupakan
pendapat yang batil. Allah S berfirman,
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6-o*a &aylHttj\;'6 S
"IGbl<anlah, 'Tunjul*anlah bukti kebenaranmu jika kamu

adalah onng tang benar'." (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa

siapa saja png tidak memiliki dalil shahih unhrk memperkuat

, maka pendapatrya ifu merupakan pendapat yang

batl.

Imam Malik berkata, "Tidak ada kewajiban memberi nafkah

atas suami, kectrali setelah dia diseru unfuk melakukan malam

pertama-"

Abu Muhammad berkata: ketentuan ini mempakan klaim

yang tidak ditopang oleh dalil yang menunjukan atas keabsahan-

ngla, baik itu dari Al Qur'an, sunnah, atsar para sahabat, qiyas

maupun alur logika yang tepat.

Di atas sudah kami jelaskan bahwa sunnah yang shahih
justm berseberangan dengan pendapat ini, sehingga pendapat ini

pendapat yang batil. Kepada Allah-lah kita memohon

taufik.

1851- Masalah: Tidak halal bagi ayah seorang perawan

-baik p€rat{rdn ini masih kecil atau pun sudah dewasa- dan ayah

seorang janda, demikian pula wali lainnya yang berasal dari

kalangan kerabat atau luar kerabat, unfuk melakukan campur

tangan terhadap mahar putinya atau mahar saudarinya- Tidak

halal pula bagi seorang pun dari para wali yang telah kami

sebutkan sebelumnya, unhrk. menghibahkan mahar tersebut atau

i
)
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sebagiannya kepada suami -yang sudah menjahfikan talak atau
masih berumah tangga- atau kepada ormg lain serain suami-
Jika mereka melakukan sesuatu dari tindakan ihr, maka pemberian
tersebut dianulir, batil dan tertolak, selamanya.

Namurn wanita yang dinikahi ifu berr'k memberikan
seluruh atau sebagian maham5ra kepada siapa saja yang
dikehendakinSra, dan ayah maupun suaminla udak boleh
mengajukan protes terkait hal ifu. Akan tetapi, ketenfuan ini
berlaku jika unnita tersebut sudah baligh dan berakal, dan ia tetap
berkecukupan setelah memberikan mahamSn ifu. Jika udak
demikian, maka tidak boleh.

Mengenai firman Allah:

-y*ai'r'ti":rx -a;4.1 i,{j v i ri
A*)ii'ril

'Maka baSnrlah sepudua dari mahar tnng tehh kanu
tenfukan ifu, kecuali jil<a Isteri-istqimu ifu mqnaflan abu
dimaafr<an oleh onng tnng memqing it<aAn nikah,. (es. Al
Baqamh l2l:237l,

Makna firman Allah itu ialah, jika seorang u,anita dicerail<an
oleh suaminSla sebelum tedadi badan, dan snminya
sudah menetapkan mahar untuknya yang telah disetuiuinya, maka
ia berhak mendapatkan setengah dari mahar lBng telah ditetapkan
baginya, kecrrali jika ia memaafkan/menganulir hal ihr, sehingga ia
tidak mengambil mahar itu dari suami sepeser pun, atau smminya
memaafkannya dengan membayarkan mahar tersebLt kepadarrya
secara penuh. Mana saja di antara kedua hal tersebut yang
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dilakukan, baik dia yang merelakan kehilangan mahamya, atau

pun zuaminya lnng rela memberikan mahar secara penuh, ifu

merupakan tindakan yang lebih dekat kepada ketakwaan.

Persoalan ini sebenamya merupakan persoalan yang masih

diperselisihkan oleh kalangan salaf,

Sekelompok dari mereka mengatakan bahwa yang

dimaksud dengan pemegang ikatan pemikahan adalah suami.

Pendapat ini sebagaimana yang kami katakan, berdasarkan riwayat

yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Hajjaj

bin Minhal:

Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami, Aku

mendengar Isa bin Ashim berkata: Aku mendengar Syuraih

berkata, 'Ali bin Abi Thalib bertanya kepadaku tentang firman

Allah:

L ,-t.z )-a , -4.,1

Cql a-r-ib -r.*,6+Il

'anng ymng memegang ikatan nikati. (Qs. Al Baqarah [2]:

237) Aku kemudian menjawab, 'Yaitu wali'. Namun Ali berkata

kepadak r,'Bukan, melainkan suami'. "

Diriwalptkan melalui jalur periwayatan Hammad bin

Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Ammar bin Abi Ammar, dari hnu

Abbas, ia berkata, "Yaitu suami."

Diriwalatkan melalui jalur periwayatan AMurrazaq dari

Ma'mar, dili Shalih bin Kaisan, bahwa Nafi' bin Jubair bin

Mulh'im menikahi seorang perempuan, kemudian menceraikannya

sebelum melakukan hubungan badan dengan wanita itu. Nafi'
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kemudian memberikan mahar secara perruh kepada perempuan
ifu. Ia beralasan dengan menafsirkan firman Alhh:

" .4i ;-riL -o,qi:.,s ill9 . -)>a'
*Arang 

5ang memqang il<aAn nikah.-(es. Al Baqarah t2l:
%n

Makzudnya, yaih-l strami-

Diriun5ratkan melalui jalur p€riu,a!,atan Abdunazaq dari
Ma'mar, dari A32yub As-sakhfi!/ani, dari Muhammad bin sfuin, dari
Syumih, ia berkata, "Yaifu suami-'

Ahmad bin umar Al udzri mengabarkan kepada kami,
Mald' bin Aisun mengabarkan kepada lomi Ahmd bin AHillah
bin Ruzaiq mengabar{<an kepada kami, Ahmad bin Amr bin Jabir
mengabarkan kepada karni, Muhammad bin Ahmad AthThahrani
mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada
kami dari Qatadah dan Ibnu Abi l{afrh. Gfiadah berkata: Dari
Sa'id bin Al Musayl,rab. Sdangl<an lbnu Abi Naiih trerkata: Dari
Muiahid- Keduanya sorrd€o'd berl.ta, 'said bin Al Musayl,rab
dan Muffid menjelaskan rnalsud firrnanAlat:

"C#;'"JL 1*,sitl
'OmS grrg memqryI lkaAn nilal{ (es. ru BaqOrah t2l:

23A Yaitu, suami.'

Namun Mujahid, Th^rrus dan para urarna Madinah
menyeb,tkan bahwa lrang dirnalqd dengan onrrg lrang
memegang ikatan perrnorran adalah wali- perawi berkata, "Aku
kemudian mengabarkan ke@a mereka tentang perrdapat said bin
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Jubair (bahwa yang dimaksud orang yang memegang ikatan

perkawinan adalah suami). [-alu mereka pun kembali dari

pendapatnln ifu."

Diri'anptkan melalui jalur periwa5ntan Ibnu Abi Syaibah:

Abdut wahab bin Abdil Maiid Ats-Tsaqafi menceritakan kepadaku'

ubaldillah bin umar mengabarkan kepada kami dari Nafi' maula

Ibnu Umar, bahwa ia berkata tentang firman Allah:

"C! i'"iL -r* ,sitl

"omng Santg memegang ikabn nikah. "(Qs- Al Baqarah [2]:

8nh dahh suami.

Diriwalntkan melalui ialur periwaSntan Al Haijaj bin Minhal:

Abu Auranah mengabarkan kepada kami dari Abu Bis1r, yaitu

Ja'far bin lSnsh bin Abi Wahsyiah, dari Said bin Jubair, ia berkata,

'Allah & berfirmant

"Cqi;'"iL -2* dft
'orang tnng memegang ikabn nikahi (Qs. Al Baqarah [2]:

%nUaadalah suami."

DiriunSratkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al

Qadhi: Ibrahim bin Hamzah mengabarkan kepada karni, AMul

Maiid bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami

dari Umair maula Ghufrah, bahwa ia mendengar Muhammad bin

Ka'b Al Khurazi menjelaskan firman Allah,

".Qi :"'"rL 
-o;=1 ,sill9'.'
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"orang yang memegang ikatan nikah.,, (es- ru Baqarah [2]:
237) Maksudnya, yaitu suami.

Diriwayatkan melalui jalur periwayratan Ismail: Muhammad
bin Abi Bal<r Al Maqdami mengabarkan kepada kami, Mu,tamir
bin Sulaiman At-Taimi mengabarkan kepada kami dari laits, dari
Atha bin Abi Rabah, tentang firman Allah:

"rei.'riL 
-o;i,; 6irl9

"orang yang memegang ikatan nil<ah.,, (es- Al Baqarah [2]:
237) Maksudnya, yaifu suami.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan easim bin Ashbagh:
Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada
kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada karni,
Abdul A'la mengabarkan kepada kami, sa'id bin Abi Arubah
mengabarkan kepada kami dari eatadah, ia berkata, "Allah &
berfirman,

" .Qi ;,'tJL -o4i.t rs ;il9 -);a -
'oreng yang memegang ikatan nikah: (es. Al Baqarah t2l:

237) Maksudnya, yaitu suami."

Diriwayatkan melalui jalur perir,uaptan Ismail: Ali bin Al
Madini mengabarkan kepada kami, Sut/an bin tlrainah
mengabarkan kepada kami dari Ibnu syubrumah, ia berkata,
"Orang yang memegang ikatan pemikahan ifu adalah suami-,

Pendapat ya.g menyebutkan bahwa pemegang tali ikatan
pemikahan adalah suami merupakan pendapat Ar Auza'i, sut/an
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Ats-Tsatui, I-aib bin Sa'd, Abu Hanihh, Aqrqpffl Abu Ta-r,
Abu Sulaiman, dan para sahabat mereka-

Namun sekelompok ulama lainrrya bahila

yang dimaksr,ld dengan pernqFng tali ikatan perrflEfttan adalah

wali secara umum. Pendapat ini diriwalptkan s@rr shalrih M
hnu Abbas, bahwa iika sang urali mernberikan mmf frnengarnfir

mahar) hpi isfui yang diceraikan tdak sefr{q maka perrberian

maaf dari sang unh tehp diperkenankarU mesldFn si isfri tdak

setr$u.

Diriuayatkan juga secara shalrih dad .r*to et 7d\ b
berkata, 'Atau diberi rnaaf oleh ayah 61a1 saurtaa ddi uEila
yang diceraikan, Xka ini largs.rrg, meddp.nr p€r€rntrEl terseht

udak suka."

Pendapat tersebrfr iuga dirlwEndran sscaia #fl, 6
Atha, Ahamah, Ibrahim ArFNalfia'L Aqfq,ati' Han Al Bashri

Abu Az-Zinad, dan llaimah rrnula lbnuAbbas-

Akan tetapi, dirituayatkan pula perdapd hfor fu lbrnt

Abbas, narnun peniSUaan ini tdak sah karcna dura!,at ini

bersgrnber dari Al Kalbi" yakni bahun prE &na}sd d€ngn

pemegang tali ikatan pemillGhan adalah urafi dad mern@i isbi

yang masih p€rauran se@rir umtrm.

Diriu4ratkan iuga secarzr shalrih dari Aa-Zrtri adar[B

pendapat lain, !,aihr bahura 1nng dimaksd derEilr pernqFqg

ikatan pemikahan adalah ayah secara Ltrnuln-

Pendapat kdimar adalah p€ndapat lprg Aiua1ndor
kepada kami melalui frrhrr perlunptan Mark dari R*i'ah dan zaid

r Terkait dengan siapalratr p€rrrqFrg ikatan pertldm affit Ueter+
pendapat
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bin Aslam, bahwa yang dimaksud dengan pemegang ikatan
pemikahan adalah tuan yang dapat memaafkan atau menganulir
mahar unfuk budak perempuannya, dan ayah secara khusus trnfuk
mahar putrinya yang masih perawan. Terkait hal ini, a3nh
diperkenankan unfuk memberikan maaf dengan menganulir mahar
bagi putrinya yang masih perawan. pendapat ini merupakan
pendapat Malik.

Selanjutnya, kami akan mengkaji pendapat-pendapat png
telah dikemukakan tadi, dan kami mendapati bahvra pendapat
Rabi'ah, Zaid bin Aslam dan Malik merupakan pendapat yang
sangat jelas kerusakannya, serta sangat jauh dari kandungan ayat
di atas. Kami bersaksi dengan kesaksian kepada Allah, bahwa
seandainya Allah menghendaki fuan dan ayah sang pemwan
sebagai orang-orang yang dimaksud dalam ftrman-Nya:

".4i !r'"iL 
-0,1i. ,sill

"orang yang memegang ikatan nikah," (es. Al Baqarah t2l:
2371

Tentu Allah & tiaat akan menutupi atau menyembunyikan-
nya, sehingga Dia tidak menjelaskannya di dalam kitab-Nyq ;uga
tidak menjelaskannya melalui sabda Rasul-Nya.

Jika ada yang mengatakan bahwa pemikahan seorang
budak perempuan dan seorang perawan tidak sah kerrrali dengan

Pendapat pertama, suami.
Pendapat kedua, wali secara umum dari isti grang dic€raikan.
Pendapat ketiga, ayah dan saudara dari isti png diceraikan-
Pendapat keempat, ayah secara umum.
Pendapat kelima, fuan dan alnh secara khus,s untuk putrinlTa yang rrnsih

pemwan.-penerjemah.
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ak d yar,g dilangsungkan oleh orang tua dan aSnhnya. Maka

terkait dengan perkataan mereka ihr, kami katakan bahura apa

yang mereka katakan ifu memang benar. Namun pemikahan ihr

pun tidak sah kecuali dengan adanya keridhaan dari mempelai pria

(sllami).

Dengan demikian, dalam permasalahan ini kedudukan

suami sarur halnp dengan fuan dan a3nh, tanpa ada perbedaan

s€diht prn- Jika demikian keadaannlp, maka siapa 3nng berani

menjadikan tuan dan aSnh sebagai oftmg lrang lebih trhma

daripada suami untuk memegang tali ikatan pemikahan? I(arena

,ika ada lpng b€rani melakukan ifu, berarti dia sudah

mengkhr.rsrskan alat tersebut di atas tanpa dalil dari Al Qur'an
maupun sunnah, baik sunnah yang shahih maupun sunnah yang

ffuk shahih, juga tidak didasari oleh pendapat sahabat, kias

maupun alur logika Snng tepat.

Dengan demikian pula, maka gugurlah pendapat tersebut

secara keseluruhan. Sehingga, gugur pula pendapat Az-Zufui 5png
bahwa pemegang tali ikatan pemikahan adalah ayah

se@ra urnurn- Lalu, gugur pula pendapat dari Az-Zufui gang

menlratakan bahua pemegang tali ikatan pemikahan tersebut

adalah urali sang perawan secara umurn.

SelanjutnSn, karni mengkaji pendapat gnng mengratakan

bahua pemegang tali ikatan pemikahan adalah wali. Kami dapati

bahun urali itu tertagi ke dalam dua kelompokt

Kelompok pertama: Orang-orang yang kami sebutkan

di ahs, seperti a5nhn5a sang perawan dan fuannya budak

perempuan. Kedua wali ini dalam hal memegang ikatan

pemilohan, kedudukan keduanya sarna dengan kedudukan su.uni,

tanpa ada pertedaan sedikit pun. Namun kedudukan aSnh bisa
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gugur ketika ia adalah orang kafir, misaln3ra, sementara anak
perawannya adalah perempuan yang beriman. Atau sebaliknya,
dia mukmin tapi anak perempuannya kafir. Atau, contoh lainnya,
ia gila, sementara anak perempuannya waras.

Demikian p,la dengan kedudukan tuan dalam hal perwalian
bisa gugur, misalnya karena sang fuan masih kecil, sementara
budak perempuannya deurasa, atau sang fuan gila sementara
budak perempuannya waras.

Kelompok kedua, para wali !/ang tidak dipandang,
namun apabila menolak menikahkan, maka hanya bisa
dipindahtangankan kepada penguasa, dimana penguasa berhak
unfuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwalian
mereka. Kedudukan para wali ini di bawah suami dalam hal
memegang ikatan perkawinan. Karena kedudukan suami lebih
utama daripada mereka.

Dengan demikian, kami dapati bahwa jangkauan hak
perwalian bagi para wali yang telah disebutkan ifu tdak menenfu,
padahal yang menjadi permasalahan adarah akad nikah.

selanjuhrya, tidak ada sesuatu pun l.ng diserahkan kepada
mereka terkait dengan ikatan pemikahan, merainkan justeru
diserahkan kepada suami, dimana jika dia menghendaki maka dia
dapat melangsungkan pemikahan, nannun jika ia tidak meng-
hendaki maka ia dapat membubarkannya dengan menjafuhkan
talak.

Kami juga mendapati bahwa hak suami daram hal
memegang ikatan pemikahan merupakan hak yang pasti
keberadaannya, dimana pemikahan tdak sah kec,ali dengan
kehendak-Nya, dan tidak bubar melainkan dengan keinginannp
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pula. Oleh karerra itu, suami-lah yang paling tepat unfuk mendapat

shtus sebagai pernegang tali ikatan pemikahan, tanpa diragukan

lagi.

Selaniubrya, dalil grang memufuskan dalam permasalahan

ini adalah dalil fiman AIIah,

"r+e 1*3L6'ts
'Dan ffilhh sorzng menbuat dos mehinkan

kamdlnnbnnya kqnbfr k@a dirinSn sqtdAi .--." (Os. AI

An'aam [O: 164)

Selah itu, juga sabda Rasrlullah $:

.?t?.# Eqi:rqc;Lr.
" %mguhnya danh dan harb kalian ifu hann atas

kalian."

Dengan demikian, maka maaf yang diberikan uali terkait

harta seseorang 5nng di batmh hak petwaliannya merupakan

upaln rnenguasai harta orang lain, sehingga hal tersebut

menrpakan perkan batl dan diharamkan.

Dengan dernikian pula, maka dapat dinyatakan secara sah

bahwa sr-ramilah lnng berhak melakukan apa pun lrang

dikehendakinp terkait dengan hartan5a, baik ifu mernberikan

maaf dengan menyerahkan mahar secara penuh atau pun

mehrnasi hak-haknla. HanF kepada Allah-lah kita memohon

taufik.
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1852- Masalah: Nikah Syighar ihr fidak haral. Nikah
syighar yaitu seseorang menikahi perempuan yang berada di
bawah kuasa perwalian orang rain, dengan syarat dia harus
menikahkan orang lain ifu kepada perempuan yang berada di
bawah kuasa perwaliannya, baik keduaryp sarna-sarna
menyebutkan mahar bagi pasangan masing-masing atau bagi salah
safu pasangan saja tanpa pasangan lainnlra, atau keduanya sdrn*
sarna tidak menyebutkan mahar. semua ifu sama saja- pemikahan
ini harus dibubarkan, selamanya.

Pemikahan ini tidak berkonsekuensi adanln hak nafkah,
hak waris, hak mahar atau ketenfuan apa pun yang terlahir dari
sebuah pemikahan. Begifu pula tidak ada iddah dalam pqnil<arran
ini.

Jika pelaku pria mengetahui keharaman pemikahan ini, ia
harus dijafuhi hukuman had secara penuh, dan anak yang t€rlahir
pun nasabnya tidak dinisbatkan kepadanya. Tapi jil. dia tdak
mengetahui hukumnya, maka tidak ada hukrman had atas dirinyra,
dan anak yang terlahir dari perkawinan ini nasabnlra dapat
dinisbatkan kepadanya.

Jika pelaku perempuan mengetahui akan ketnnrnannla
maka dia harus dijatuhi hukuman had. Tapi iika fidak tahu, maka
tidak ada sesuafu pun yang dikenakan atas dirinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang perrnasalahan ini:

Imam Malik berkata: pemikahan ini udak dibolehkan, dan
pemikahan ini harus dibubarkan, baik telah terjadi huh.urgan
badan atau pun belum. Demikian pula jika seseorarg b€rr'ta,
"Aku nikahkan engkau dengan puteriku, dengan q,rarat engkau
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menikahkan aku kepada puterimu dengan mahar seratus dinar."

Karena tidak ada kebaikan dalam pemikahan ini.

Namun Al Qasim bin Ashbagh mengatakan, pemikahan ini

fidak dibubarkan. Ini jika telah terjadi hubungan badan dengan

wanita Snng dinikahi.

AsySyafi'i berkata: Pemikahan ini batal jika mahar belum

ditetapkan. Namun jika kedua belah pihak sama-sama telah

menetapkan mahar bag, pasangannya, atau mahar telah

ditetapkan bagi salah satu pasangan saja tanpa pasangan lainnya,

berarti dua pemikahan tersebut telah ditetapkan secara bersamaan

(sah), dan batallah mahar yang telah ditetapkan kedua belah pihak.

Sehingga, pasangan masing-masing dari keduanya berhak

mendapatkan mahar standar jika dia digauli atau ditinggal mati

oleh suaminya, atau berhak mendapatkan separuh mahar standar

iil<a sang suami menceraikan istrinya sebelum melakukan

hubungan badan

Sementara Al-[-aits, Abu Hanifah dan

mengatakan bahwa pemikahan ini merupakan

sfr, apakah keduanya menyebutkan mahar

para sahabafoTya

pemikahan yang

unfuk pasangan

masing-masing atau unfuk salah safu pasangan saja tanpa

pasangan lainnya, atau keduanya tidak menyebutkan mahar sama

sekali, atau keduanya sma-sama mensyaratkan dan menjelaskan

bahwa tidak ada mahar dalam pemikahan ini. Mereka

mengatakan, dalam masalah ini, masing-masing pasangan berhak

unhrk mendapatkan mahar standar.

Namun yang pasti dari pendapat mereka itu adalah, jika

kedua belah pihak telah menetapkan mahar, maka keduanya harus

memenuhi mahar yang telah ditetapkan tersebut.
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Abu Muhammad berkata: Pendapat 1ang lomi katakan itu
merupakan pendapat para sahabat kami- Maka dari ihl pqfu
membahas apa yang mereka p€msdisihlcn. Dalarn terleit hal itlt
kami mendapati hadits png diriuqTatkan keeada kami mdalui
jalur perirrnptan Muslim:

Abu Bakr bin Abi Slnibah merrceritakan keeada kam! Ibnu
Numair menceritakan kepada kami dari ubaldullah bfoi Llmar, dari
Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hraimtr" da bertat4

),. ', ! z u.dll d_t-l ,r+
a

,tL*
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'(fl

"Rasulullah $ melarang nikah Syighar, dan nitoh qrighar

adalah seseormg berkata kepada orang lairq 'Itlotrkanlah alm
dengan puterimu,' niscagn aku akan menilmtrkanmu d€ngan
puteriku, ataq 'Kawinkanlah aku dengan sadilfurq' niscaja aku
akan mengawinkanmu dengan saudarilsr'-'

Hadits tersebut luga diriuraudnn kepada liad dengm
sanad yang lengkap dan shahih mdahri tefirr periwatph Jabto,

Ibnu Umar, Anas, dan yang lainqTa Terfiqra hal ini menrydon
Rasulullah atas perniliahan tersehrL S€hinggA

batallah pendapat yrang lainnla.

Selaniutor5n, kami mengkaji betb4ai pendapat lEng
bersebemngan dengan kami. Temlata, pendapat lbrul Gsim
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yang menyebutkan bahwa pemikahan ini sah setelah terjadinya

hubungan badan merupakan pendapat yang sudah kami jelaskan

kerusakannya, serta kekosongannln secara urnuln dari dalil

penguat.

Adapun pendapat Abu Hanifah dan AsySpfi'i serta para

sahabat keduanya, sebenamya pendapat mereka itu dibangun atas

dasar bahwa pemikahan ini batil karena mahamln tdak sah.

Setelah ihr, mereka berbeda pendapat.

Asy-Syafi'i berkata, "Mahar yang batil bisa membatalkan

pemikahan. Karena pemikahan masing-masing pihak dengan

pasangannya merupakan mahar bagi pihak lainn5ra, maka kedua

pemikahan itu pun bubar atau batal." Lebih laniut, AsySyafii

mengatakan, "Namun jika keduanya menetapkan mahar bagi

salah satu dari keduanya, maka pernikahan tersebut sah, dan sah

pula pemikahan lain karena keabsahan mahamya-"

Abu Muhammad berkata: Pendapat (AsrSyafi'i) ini pun

merupakan pendapat yang keliru. Sebab, jika akad -yang
didalamnya ditetapkan besaran mahar- ini sfi, maka mahar

tersebut juga mempakan mahar yang sah. Sehingga, jika

demikian, fidak ada alasan unfuk membubarkan pemikahan

tersebut dan memperbaikinya dengan mahar yang lain-

Jika ada png mengatakan bahwa pemilohan tersebut

rusak. Maka kami katakan, kalau begitu, anutlah perrdapat seperti

yang dikatakan Abu Hanifah, yang membolehkan semua itu dan

menganggap baik terhadap mahamya. Jika tdak, maka akan

terjadi kontuadiksi yang sangat jelas.
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Selanjubnya, kami mengkaji pendapat Abu Hanifah, dan
kami dapati bahwa pendapat ini jelas rusak, karena jelas
bertentangan dengan hukum Rasulullah.

Adapun klaim Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa nikah
syigar terlarang karena tidak sahnya mahar pada dua pemikahan
tersebut, sebenamya itu merupakan klaim dusta. Karena itu
mengatakan sesuafu atas nama Rasulullah, padahal beliau tidak
mengatakannya. Dan ini tidak diperbolehkan.

Jika mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada
kami melalui jalur periwayatan Malik dari Nafi', dari Ibnu umar,
dia berkata,
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"Sesungguhnya Rasulullah.;j$ melarang nikah Syighar. Dan

nikah syrghar adalah seseorang menikahkan puterinya (kepada
orang lain), dengan syarat orang lain itu akan menikahkan dirinya
dengan puteri orang lain ifu, dimana tidak ada mahar di antara
keduanya."

Juga, hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur
periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Tsabit AI Bunani dan
orang lain yang bersamanya, yaitu Yazid fu-Ruqasyi, dari Anas,
dia berkata, "Rasululluh # bersabda,
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'Tidak ada nil<ah syighar dalam Islarn, dan nikah sytghar

adalah s*eorang berfukar dengan orang lain, Jnhti andarinSa

ditukar dengan saudari orang hn itu andarnya
dinikahi oleh onng lain ifu, sementara saudari oftng lan itu
dinikahi oleh dirinya), tanpa ada penyebubn mahar'."

Perawi lalu menyebutkan lanjutan hadits tersehrt sampai

akhir.

Jika mereka menyebutkan kedua hadits tersehrt, maka

kami katakan bahwa kedua hadits tersebut bertentangan dengan

perkataan Abu Hanifah dan para sahabatnya, seperti yang tidak

kami kemukakan di atas, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Adapun bantahan terhadap Asy-Syafi'i, tdak ada hujiah

apa pun pada dua hadits di atas yang menguatkan pendapatnya,

karena dua alasan:

Pertama, Meskipun pada dua pemikahan ihr disebutkan

adanya mahar atau pada salah satunya saja, maka t,valau

bagaimana pun tetap saja mahar tersebut batal secara urnuln.

Nikah syighar dengan adanya mahar ini tidak terkandung dalam

kedua hadits tersebut, sehingga Asy-Syafi'i telah menyalfi
kandungan kedua hadits tersebut.

Keduar Inilah yang menjadi pedoman kami, pihr bahwa

kedua hadits tersebut hanya menuturkan pengharaman nikah

syighar yang tidak menyebutkan mahar, dan tidak menuturkan

to

.afi-" -t> h *:u'*i,y:;r
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nikah syighar yang menyebutkan mahar, baik pengharamannya
maupun pembolehannya.

Jadi, siapa saja yang mengklaim dibolehkannya nikah
syighar yang terdapat penyebutan mahar di dalamnya, berarti dia
telah mempropagandakan kebohongan sebagai sabda Rasulullah,
padahal beliau sarna sekali tidak pemah mengatakan demikian.

oleh karena itulah kita wajib mengkaji hukum nikah syighar
yang di dalamnya terdapat penyebutan mahar di luar dua hadits di
atas. Kami mendapati bahwa hadits riwayat Abu Hurairah dan
Jabir mencakup pemikahan syighar secara umum, bahkan
menjelaskan bahwa nikah syighar adalah barter pemikahan, dan
Rasulullah sendiri tidak mensyaratkan ada atau tidak adanya
penyebutan mahar pada dua pemikahan tersebut. Dengan
demikian, hadits riwayat Abu Hurairah ini lebih umum daripada
hadits riwayat Ibnu Umar. Dan hadits riwayat Anas pun
mengandung lebih umum, sehingga tidak halal untuk meninggal-
kannya.

Di sisi lain, diriwayatkan secara shahihdari Rasulullah S:

" setiap s5nratyang tidak ada di dalam htab Attah itu batil.'

Kami dapati bahwa nikah syrghar, baik di dalamnya
disebutkan mahar atau pun tidak, telah mensyaratkan sebuah
syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, sehingga walau
bagaimana pun pemikahan ini tetap batal (tidak sah).

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu
Daud As-sijistani: Muhammad bin Faris menceritakan kepada

i.t
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kami, Ya'qub bin hrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman

bin Auf menceritakan kpoada kami, Ayahku menceritakan kepada

kami dari Muhammad bin Ishaq: Abdurrahman bin Hurmuz Al

A'raj menceritakan kdpada kami, dia berkata,

"Abbas bin" Abbas bin Abdil Muththalib menikahkan

puterinya denganlbdurrahman bin Al Hakam bin Abi Al Ash bin

Umayah, dan /bdunahman juga menikahkan Abbas dengan

puterinya. Kedlanya menetapkan mahar. Muawiyah kemudian

menulis suratl kepada Marwan unfuk memerintahkannya agar

memisahkan Ledua orang ihr dari pasangannya. Muawiyah berkata

dalam suratnya, 'lni adalah nikah syrghar yang dilarang oleh

Rasulullah $'."
Abu Muhammad berkata: Tindakan tersebut dilakukan

Muawiyah di hadapan para sahabat, namun tak ada seoremg pun

yang diketahui menentangnya. Muawiyah tetap membatalkan

pemikahan tersebut, meksipun kedua belah pihak salna-sama

menyebutkan mahar dalam pemikahannya. Muawiyah juga

mengatakan bahwa pemikahan tersebut merupakan pemikahan

yang dilamng oleh Rasulullah $. Dengan demikian, maka

hilanglah apa yang selama ini masih meniadi kerancrran se@ra

umum. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Yang mengherankan adalah sikap para penganut madzhab

Hanaft, dimana mereka begitu mencibir bila ada seseorang yang

menyalahi seorang sahabat yang menurut klaim mereka tidak

pemah diketahui ada seorang pun yang menentang sahabat

tersebut. Contohnya adalah klaim mereka terkait dengan

pengurasan sumur zamzam karena ada orang berkulit hitam yang

mati di dalam surnur ini, sehingga Ibnu Az-Zubait pun menguras

sumur ini. Demikian pula dengan contoh-contoh lainnya-
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Namun dalam permasalahan yang sedang dibahas di sini,
para penganut madzhab Hanafi ifu tidak mengindahkan
pelanggaran yang mereka anggap besar dan haram tersebut (yaifu
menyalahi seorang sahabat yang tak diketahui ada seorang pun
yang menyalahinya).

sejatinya hadits ini mempakan hadits shahih. Karena
Abdurrahman bin Hurmuz adalah orang yang hidup pada masa
Muawiyah, dan dia pun meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah
dan para sahabat lainnya. Abdurrahman juga menyaksikan
putusan Muawiyah ini di Madinah. Kepada Allah-lah kita
memohon taufik.

Apalagi yang terkait dengan peristiwa besar di antara dua
tokoh yang berasal dari Bani Hasyim dan Bani umayah ini.
Putusan Muawi5nh tersebut dibawa oleh kurir dari syam ke
Madinah. Ini merupakan peristir*n yang tidak samar lagi bagi para
ulama pada masa ifu. Dan sahabat yang ada di syam dan Madinah
pada saat ifu lebih barrlpk daripada pada masa Ibnu Az-Zubair. Ini
tidak diragukan lagi.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan
Abdurrazzaq dari Ibnu Jtraij, dia berkata,

"Atha pemah ditanya tentang dua pria (bersahabat) yang
satu sama lain saling menikahkan saudarinya (dengan sahabaturya),
dimana masing-masing pihak saling menyiapkan saudarinya
dengan persiapan yang alakadamya. Namun jika masing-masing
pihak ingin, tenfunya ia bisa melakukan lebih dari ifu. Atha
kemudian menjawab, 'Tidak boleh, karena dilarang melakukan
pemikahan syighar'. Alm kemudian berkata, 'Masing-masing pihak
memberikan mahar kepada ishinya'. Atha berkata, 'Tidak boleh,
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karena masing-masing pihak akan saling memberikan keringanan
bagi sahabatnya demi kepentingan dirinya sendiri,.

Aku berkata lagi kepada Atha, 'Apakah orang ini boleh
menikahkan puterinya dengan mahar sekian, dan orang ifu
menikahkan puterinya dengan mahar s@nu, dimana masing-
masing pihak menyebutkan . Dan masing-masing pihak
memberikan keringanan kepada saudaran3ra untuk kepentingan
dirinya sendiri?' Atha menjawab, 'Apabila kedua belah pihak
sarna-sarna menyebutkan mahar, maka pemikahan ifu udak
masalah. Tapi jika mereka mengatakan, 'siapkanlah, nisca5a aku
akan menyiapkan (untukmu),' maka tidak boleh. Itu adalah nikah
syighar'- Aku berkata, 'Jika pihak ini menetapkan ifu, dan pihak
itu menetapkan itu?'Atha menjawab, .Tidak 

boleh,."

Abu Muhammad berkata: Atha membedakan antara dua
pemikahan dimana salah safunyra terjadi karena yang lainnya-baik
di dalamnln disebutkan mahar atau pun tdak, dan dua pemikahan
yang salah safun5n tidak terjadi karena yang lainnya. Atha
membatalkan dua pemikahan pertama, dan mensahkan dua
pemikahan terakhir. Kami tidak mengetahui dari seorang pun dari
kalangan sahabat yang menyalahi apa yang kami katakan.

Abu Muhammad berkata: Jika sarah satu dari dua pria
(bersahabat) ifu mengajukan lamaran kepada sahabahya,
kemudian sahabatnya menikahkannya (dengan saudari atau puteri
sang sahabat), lalu sang sahabat juga mengajukan lamaran
kepadanya, kemudian ia menikahkan sang sahabat dengan puteri
atau saudarinya, maka pemikahan tersebut sah, sepanjang tidak
disyamtkan bahwa salah safu dari kedua belah pihak harus
menikahkan pihak lainnln dengan saudari atau puterinya. Inilah
yang diharamkan dan batil.
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Namun anehnya, sebagian dari mereka berargumentasi
dengan mengatakan bahwa pemikahan ini sama dengan
pemikahan yang dilangsungkan dengan syarat bahwa mahamya
harus berupa khamer atau daging babi. Kami katakan: memang
benar, dan setiap akad yang dibubarkan atau dinyatakan tidak sah
itu batil, selamanya. Karena dia melangsungkan akad nikah
tersebut dengan ketenfuan bahwa, akad nikah tersebut tidak sah
kecuali dengan mahar yang disyaratkan tersebut, namun mahar
tersebut berupa sesuatu yang batil. Dengan demikian, sesuafu yang
dinyatakan tidak sah kecuali dengan mengesahkan sesuafu yang
batil, adalah sesuatu yang batil. Ini tidak diragukan lagi. Kepada
Allah{ah kita memohon taufik

1853. Masalah: Tidak sah sarna sekali pemikahan
dengan syarat, kecuali (1) syarat mahar harus dijelaskan sifat-
sifatrya, (apakah berada) dalam tanggungan (utang), atau pasti
diserahkan (funai), atau masih perlu dirincikan spesifikasinya; dan
(2) syarat tdak akan mencelakakan istri, baik jiwa maupun
hartanya- Sebab, yang diperintahkan adalah mempertahankan
dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang
baik.

Adapun pemikahan dengan syarat hibah, jualbeli, fidak
mengambil gundik, tidak membawa pergi istri, atau syarat-syarat
lainnya, jika yang demikian ifu disyaratkan dalam akad nikah,
maka akad nikah itu batal. Namun jika yang demikian itu baru
dis5nratkan setelah akad nikah, maka akad nikah tetap sah, namun
semua syarat itu batil, baik syarat itu terkait dengan pemberian
kemerdekaan, talak, penyerahan mandat kuasa ke tangan istri,
atau penyerahan hak pilih kepada istri. Semua itu batil.
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Demikian pula jika seorang pria menikahi wanita dengan

syarat harus sesuai dengan puhrsan si pria, atau hams sesuai

dengan puhrsan si wanita, atau harus sesuai pufusan si fulan, maka

semua itu merupakan akad yang rusak. Namun, sebagian ulama

membolehkan syarat ifu:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan

AMurrazzaq dari Ma'mar, dari Ayyrb, dari lbnu Sirin, bahwa Al

Asy'ats menikahi seorang wanita dengan syarat tunduk pada

putusan wanita tersebut, kemudian dia menceraikan wanita ifu

sebelum kedua belah pihak sepakat atas besaran mahar. Maka

umar menetapkan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan

mahar yang besamya sama dengan mahar bagi wanita kaumnya-

Namun riwayat dari Umar ini terputus sanadnya, karena hnu Sirin

baru dilahirkan setelah urnar wafat.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari

hnu Juraij, dari Atha, bahwa ia berkata, "Siapa saja yang menikah

dengan syarat harus funduk pada putusannya, maka istri tidak

berhak mendapatkan apa pun kecuali apa yang ditetapkan oleh

sang suami."

Abu Hanifah, Malik dan Al Auza'i mengatakan, jika kedua

belah pihak telah menyepakati sesuatu saat menikah, apakah akan

tunduk pada pufusan suami atau mengikuti pufusan ishi, maka

syarat tersebut boleh-boleh saja. Namun jika kedua belah pihak

belum sepakat, maka Abu Hanifah dan Al Auza'i mengatakan

bahwa si istri berhak mendapatkan mahar standar, sedangkan

imam Malik mengatakan bahwa pemikahan tersebut dibubarkan

sebelum terjadinya hubungan badan, dan istri berhak mendapatkan

mahar standar jika sudah terjadi hubungan badan-
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Abu Muhammad berkata: Syarat tunduk pada pufusan
suami, istri atau fulan ini merupakan syarat yang rusak, karena
udak diketahui dengan pasti apa putusannya. sebab, mungkin saja
si istri memutuskan berhak atas sesuafu yang ada di dunia ini, dan
mungkin saja si suami memufuskan bahwa istri tidak berhak
mendapat apa pun- Dan selama syarafurya seperti ini, maka ini
merupakan syarat !,ang tidak terdapat di dalam kitab Allah,
sehingga syarat ini batil, dan nikah dengan syarat seperti ini juga
batil.

Tapi jika kedua belah pihak menetapkan syarat ini setelah
akad nikah, maka akad nikah sah, dan istri berhak mendapatkan
mahar standar, kecuali jika kedua belah pihak rela dengan mahar
yang lebih atau kurang daripada mahar standar.

Mengenai pendapat imam Malik yang menyatakan bahwa
pemikahan dibubarkan jika kedua belah pihak belum mencapai
kesepakatan, maka ini merupakan pendapat yang keliru. Karena
ini merupakan pembubaran terhadap pemikahan sah tanpa
perintah dari Allah maupun Rasul-Nya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Bukhari:
Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Zakariya bin
Abi Za'idah, dari Muhammad bin hrahim bin Abdunahman bin
Auf, dari Abu salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu
Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda,

LF.Wf ,$L J:u ri;\ k y
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" Tidak halal bagi seonng wanita memink saudainya

diceraikan, agar ia bisa mengosongkan bejana saudarinin, karena

sejatinya ia hanya akan mendapatkan aP yang ditakdirkan

baginya."

Dengan demikian, siapa saja yang mensyaratkan sesuatu

yang dilarang Rasulullah, maka itu merupakan syarat yang batil-

Dan jika akad nikah dilakukan dengan syarat yang batil ini, maka

pemikahan juga batil (tidak sah)."

Salah satu dari syrarat tersebut adalah mensyaratkan si istri

tidak boleh dibawa pergr oleh suaminya. Terkait dengan syarat ini,

para ulama berbeda pendapat:

Diriwayatkan kepada kami melalui jahr periwayatan Said

bin Manshur: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari

Ayyub As-Sakhtyani, dari Ismail bin AMillah bin Abi Muhajir, dari

Abdurrahman bin Ghanam, bahr,rn ada seorang pria yang

memberikan kesaksian di hadapan Umar. Pria tersebut

mendatangi Umar dan memberitahukan kepadanya, bahwa dirinya

telah menikah dengan seorang perempuan, nalnun disyaratkan

bahwa rumah perempuan itu menjadi miliknya- Umar kemudian

berkata kepada pria tersebut, "Perempuan ifu berhak

mendapatkan syaratrya." Mendengar jawaban Umar tersebut, pria

itu berkata kepada Umar, "Celakalah kaum pria, karena tidaklah

seorang perempuan ingin menceraikan suaminya, melainkan ia

dapat menjatuhkan talak kepada suaminSla." Umar berkata,

"Kaum muslimin ihr sesuai dengan persyaratan mereka, ketika

terjadi persinggungan pada hak-hak mereka."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada

Said: Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Abdul Karim

Al Jazari mengabarkan kepada kami dari Abu Ubaid, bahwa

/t
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Muawiyah didatangi terkait permasalahan tersebut, lalu Amr bin
Ash mengajaknya bermusyawarah. Muawiyah kemudian berkata,
"Perempuan (istri) itu berhak mendapatkan syaratnya.,,

Pendapat ini merupakan pendapat Al easim bin
Muhammad, salim bin Abdillah, Jabir bin Zaid. Dan pendapat ini
pun diriwayatkan dari Syuraih.

Namun para ulama lainnya membatalkan syarat tersebut.
sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur
periwayatan Sa'id bin Manshur:

hnu wahab mengabarkan kepada kami, Amr bin AI Harits
mengabarkan kepadaku dari Katsir bin Farqad, dari sa'id bin
Ubaid bin As-Sibaq, bahwa seorang pria menikahi seorang wanita
pada masa umar bin Khaththab, lalu disyaratkan bagi perempuan
tersebut bahwa ia tidak boleh dibawa keluar. Maka umar pun
menganulir syarat tersebut dan berkata, "seorang istri itu bersama
suaminya."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada
Sufuan dari hnu Abi I aila, dari Al Minhal bin Amr, dari Abbad,
dari Ali bin Abi Thalib, tentang seorang pria yang menikahi
seorang wanita, lalu disyaratkan bahwa rumah wanita tersebut
tetap menjadi miliknya. AIi berkata, "syarat Allah itu lebih utama
unfuk dipenuhi daripada syarat wanita tersebut."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan said bin Manshur:
Husyaim mengabarkan kepada kami, Mughirah dan yunus
mengabarkan kepada kami. Mughimh berkata: Dari lbrahim.
sedangkan Yunus berkata: Dari Al Hasan. Keduanya sama-sama
menyebutkan bahwa pemikahan tersebut diperkenankan (sah),

namun persyaratannya dibatalkan-
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Sementara Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan

bahwa persyaratan tersebut batal, kecuali jika terkait dengan

perceraian, pemberian kemerdekaan, penyerahan kuasa

(menceraikan) kepada si isti, atau pemberian hak pilih terhadap si

istui (apakah akan bercerai atau tetap melanjutkan pemikahan).

Ali berkata: Ini menrpakan perkataan yang tak pemah

dikatakan oleh seorang pun dari kalangan sahabat. Pendapat ini

justeru bertentangan dengan semua yang diriwayatkan dari para

sahabat dalam permasalahan ini.

Pihak-pihak yang mer,vajibkan/memberlakukan syamt

tersebut berargumentasi dengan riwayat yang disampaikan kepada

kami melalui jalur perir,valptan Ahmad bin Sy-r'aib'

Isa bin Ahmad Zughbah mengabarkan kepada kami, l-aits

bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Habib, dari Abu

Al Khair, dari uqbah bin Amir Al Juhani, dari Rasulullah s, beliau

bersabda,

O/o J..o /o ./
4 ^:Ib.:"*,l tc 4)/' l' /'
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" sesungguhn5a s5mrat yang paling berhak unfuk kalian

penuhi adalah s5nrat yang karenanSn kalian mendapatkan

kehalalan atas kemaluan isti kalian."

Hadits ini merupakan hadits shahih.

Namun hadits ini tidak bisa menjadi argumentasi baE

mereka. Karena mereka tidak berbeda pendapat dengan kami, dan

tak ada seorang muslim pun di dunia ini yang menyatakan bahwa,
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jika disyaratkan seorang istri boleh meminum khamer, memakan
daging babi, meninggalkan shalat, meninggalkan puasa
Ramadhan, harus selaru didendangkan n5ranyian, harus seraru
disuguhi tarian, atau berbagai har rainnya; bahwa semua ifu
mempakan hal batil, sehingga syarat tersebut tidak mengikat pihak
suami (tidak wajib dipenuhi).

Dapat dinyatakan secara shahih bahwa Rasurullah s
memang mengatalran hadik tersebut, tapi beliau tidak
menghendaki syamt yang mengharamkan yang harar, atau
sebaliknya, yaitu menghalalkan lrang haram, juga tidak
menghendaki syarat menggugurkan suafu ka,vajiban atau
ma,vajibkan sesuafu yang fidak *rajib, karena semua ifu
bertentangan dengan perintah Alrah dan perintah Rasuluilah s
sendiri.

syarat seorang perempuan bahwa suaminya tidak boreh
menikah lagi, atau tidak boleh mengambil gundik, atau tidak boleh
meninggalkannya, atau tidak boleh membawanya keluar dari
rumahnya' semua ifu merupakan perrgharaman atas perkara haral,
dan ifu sa,a saja dengan menghalalkan dasrng babi atau bangkai,
tanpa ada perbedaan sedikit pun- IGrena semua ifu sama-sama
menyalahi ketentuan Allah.

Dengan demikian, dapat dinptakan secara sah pura bahwa
yang dimaksud oleh Rasululah $ adarah syarat mahar yang
mubah, yang diperintahkan Anah unfuk memenuhinya, dan ifurah
syarat yang bisa membuat halalnsn kemaluan isteri, bukan syarat
lainnya.

Pengkaitan syarat tersebut dengan perceraian atau
pemberian kemerdekaan, atau pemberian hak pirih atau pun
pemberian hak kuasa (menjafuhkan tarak) kepada istri, semua ifu

@l - ArMuhaua



merupakan perkara batil, karena alasan yang telah kami

kemukakan pada pembahasan sumpah di dalam kitab kami ini,

yaitu sabda Rasulullah $,

\t', vt W">"6p os ;':/

" Siapa saia 5ang bercumpah, maka ianganlah ia bercumpah

kecuali dangan nama Allah."

Maka, dapat dinyatakan se@ra sah bahwa siapa saja yang

bersumpah dengan selain nalna Allah, berarti ia bukan orang yang

bersumpah, dan ucapannla juga bukanlah sumpah- Itu merupakan

perkara yang batil, namun tidak ada sesuatu yang diharuskan

kepadanya dalam permasalahan ini selain meminta ampunan Allah

dan bertaubat kepada-Nya.

Juga berdasarkan alasan lainn5n yang akan kami

kemukakan setelah ini, inqm Allah, yaifu bahwa pemberian hak

pilih dari seorang suami kepada seorang iski atau pemberian

kuasa unfuk menjafuhkan talak kepada istri, semua itu merupakan

perkara batil. Karena Allah Ta'ala ttdak pemah malajibkan

sesuafu dari yang demikian itu, begitu pula rasul-Nya.

Diriwayatkan secam shahihdari Rasulullah $ bahwa beliau

bersaMa,

.\:r'# 6';i ,yr;;'*'F ";
" Siapa saja gng melakukan suafu amalan tanpa ada

perintah/funfunan kami terhadapnya, maka amalannya ifu

tertolak."
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Dengan demikian, maka semua ifu merupakan perkara
batil, dan istri fidak mendapatkan hak pilih terkait dengan
perceraian atau tetap bersama suaminya, kecuali sesuai dengan
ketenfuan yang Allah tetapkan bagi seorang wanita merdeka. Dan
seorang istri juga tidak mendapatkan kuasa unfuk menentukan
dirinya sendiri terkait dengan pemikahannya, selamanya.

Dengan demikian, maka gugurlah semua pendapat selain
pendapat kami yang telah dikemukakan di atas. Hanya kepada
Allah{ah kami memohon taufik.

Tidak diperkenankan melakukan pemikahan dengan mahar
berupa pelayan yang tidak dijelaskan karakteristil-yu, atau
pembantu yang tidak dijelaskan sifat-sifatrya, atau pun rumah
yang tidak dijelaskan ciri-ciri dan batas-batasnya. semua ihr bisa
membatalkan pemikahan, jika akad nikah dilangsung dengan
syarat tersebut. Karena mahar tersebut merupakan mahar yang
udak diketahui hakikatnya, sehingga kedua belah pihak belum
sepakat atas mahar tertenfu. Karena mungkin saja si perempuan
akan mengatakan terkait dengan hartanya, "Nilai dari semua
mahar ifu adalah seribu dinar," sementara si laki-laki berkata,
"Justru semua ifu han5a sepuluh dinar."

Namun jika kedua belah pihak mensyaratkan syarat
tersebut setelah sahnya akad nikah, maka pemikahan tetap sah,
namun mahamya gugur. Dan dalam permasalahan ini, isfui tetap
mendapatkan mahar standar, jika kedua belah pihak tidak setuju
atas mahar yang lebih sedikit atau pun rebih banyak daripada
mahar standar.

Namun diriwayatkan juga kepada kami pembolehan akad
nikah tersebut dari tbrahim An-Nakha'i.
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Diriwayatkan secara shahih dari hnu Syubrumah, bahwa ia

berkata, "Siapa saja yang menikah dengan mahar berupa seorang

pelayan, maka pelayan itu bisa berupa orang Arab, orang Hindia

atau pun orang Habasyi (negro). Selanjutnya, nominalnya

dikumpulkan, dan kepada isfui diberikan yang sesuai dengan

nominal mahar tersebut- "

Abu Hanifah mengatakan bahwa isbi mendapatkan lima

puluh mi@at emas terkait dengan mahar pelayan berkulit putih.

Jika suami memberinya mahar berupa pelaSnn yang nominalnya

setara dengan lima puluh dinar emas, maka istri tidak berhak

mendapat yang lainnya. Jika udak, maka diputuskan suami harus

mengeluarkan 50 dinar emas. Isfui iuga berhak untr:k

mendapatkan 40 dinar terkait dengan mahar Snng berupa rumah.

Dan 40 dinar emas rrntuk mahar Snng berupa pnluyat.

Terkait dua pendapat tersebut, sebenamya dua pendapat

tersebut mempakan pendapat lpng sangat mengherankan. Namun

kami tdak perlu repot-repot unfuk mernbantahnya, karena

pendapat tersebut mengandung unsur kecerobohan dan hanya

didasarkan pada asumsi-asumsi yang rusak dalam permasalahan

yang terkait dengan agama Allah.

Sementara Imam Malik dan Asy-S5nfi'i menlntakan bahwa

isbi berhak mendapatkan setengah dari 5nng demikian ifu.

Ali berkata: Pendapat ini pun pendapat lain

yang sangat mengherankan, karena berapa standar setengah ifu?

Sebab, ada pelayan yang nilainya mencapai lima ratus dinar, dan

ada juga yang tidak sampai dua puluh dinar. Dengan demikian,

maka rusaklah pendapat ini. segala puji bagi Allah Tuhan semesta

alam.
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1854- Masalah: Tidak boleh merakukan nikah mut,ah,
yaitu nikah sampai batas waktu tertentu. pemikahan ini pada masa
Rasulullah S dahulu memang dihalalkan, kemudian Allah
menghapuskannya melalui lisan Rasul-Nyu, dengan penghapusan
yang tegas sampai Hari Kiamat.

Namun demikian, ada sekerompok saraf yang tetap
berpendapat bahwa pemikahan ini dihalalkan sepeninggal
Rasulullah S. Di antara mereka yang berpendapat demikian
adalah Asma' binti Abu Bakar shiddiq, Jabir bin Abdullah, hnu
Mas'ud, hnu Abbas, Muawiyah bin Abu sufuan, Amr bin Huraits,
Abu Said AI Khudri, serta Salamah dan Ma'bad dua putra
Umayyah bin Khalaf.

Pendapat tentang kehalalan nikah mut,ah itu juga
diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari sekelompok sahabat,
namun hanya pada masa Rasulullah $, masa pemerintahan Abu
Bakar, dan menjelang berakhimya kekhalifahan Umar.

Dari Ibnu Az-zuba* diriwayatkan adanya silang pendapat
mengenai diperbolehkannya nikah mut'ah. Sementara dari Ali
diriwayatkan' bahwa ia bersikap tawakuf (abstain) dalam
permasalahan ini.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa ia
mengingkari pemikahan ini, jika tidak ada dua saksi adil. Namun
ia membolehkannya jika ada dua saksi adil.

Di antara tabiin yang berpendapat dibolehkan nikah mut,ah
adalah Thawus, Atha, said bin Jubair, dan seluruh fukaha Makkah
-semoga Allah senantiasa memuliakan kota ini-

Kami sudah meneliti atsar-atsar tersebut di atas di dalam
kitab kami, Al-lshal, dan dapat dinyatakan secara shahih tentang
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adanya pengharaman nikah mut'ah dari hnu Umar serta hnu Abi

Amrah Al Anshari.

Namun masih terjadi perbedaan riwayat terkait

permasalahan ini dari Ali, Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair.

Di antara pihak-pihak yang mengharamkan nikah mut'ah

dan membubarkan pemikahan ini dari kalangan muta'akhirin

adalah Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i serta Abu Sulaiman.

Sementara Zufar mengatakan, akad nikah S&, nalnun

syaratorya batal. (yang dimaksud dengan syarat adalah pemikahan

ifu berlangsung sampai batas waktu tertenfu).

Sebenamya sudah dinyatakan secara shahih tentang adanya

pengharaman nikah syrgar dan nikah wanita yang dihibahkan,

namun mereka tetap membolehkan pemikahan tersebut, padahal

keharaman pemikahan tersebut lebih lelas daripada nikah mut'ah.

Akan tetapi rupanya mereka Udak peduli dengan kotoadiksi sikap

mereka ini.

Tentang pengharaman nikah mut'ah ini, kami akan

mencukupkan hujjah dengan menyebutkan sebuah hadits shahih,

yaitu hadits yang diriwayratkan kepada kami melalui jalur

periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Abdul Adz bin Umar

bin AMul Azu, dan Ar-Rabi' bin Sabrah Al Juhani, dari ayahnya,

ia berkata,

"Kami berangkat bersama Rasulullah # ...." lalu perawi

menyebutkan kelanjutan hadits tersebut sampai akhir. Di dalam

hadits tersebut din5ntakan, "Aku (Sabrah) mendengar

Rasulullah $ berkhutbah di atas mimbar, dan beliau bersabda:
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'Siapa sala yang telah menil<ahi seoftrng perempuen
ampai babs wakfu tertenfu, mala hendaHah ia mentberikan
mahar tnng telah ia tetapl<an unfuk perempuan tersebut, dan
janganlah ia mengarnbil kenbali apa pun tnng wmah ia berikan
kepda wrempwn ifu. I-alu, hendaHah ia mencemikan unnita.
Karena Allah tetah menghamml<ann5n (nil<ah
mut'ah) bagi l<alian annpai Hari Kiamat,.,,

Apa yang diharamkan oleh Nabi sampai Hari Kiamat ini
inilah png kita imani atau percaSai.

Mengenai pendapat Zufar, ifu mempakan pendapat yang
fasid atau rusak. Karena yang disebut nikah mut'ah ini hanya
dilakukan dengan batas waktu tertenfu.

Maka, siapa saja yang membatalkan syarat nikah mut'ah ini
(batasan wakfunya), tapi mensahkan akad nikahnya, berarti ia telah
mengharuskan sesuafu kepada kedr:a belah pihak yang melakukan
akad, padahal mereka tidak pemah melakukannya sama sekali,
dan mereka pun tidak terikat kepadanya. Karena setiap orang
yang waras tenfu tahu bahwa akad nikah sampai batas waktu
tertentu itu berbeda dengan akad nikah yang tidak ada batas
wakfunya.

Maka, adalah suatu hal yang batil jika kita membatalkan
akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan mengikatkan
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kepada keduanya akad yang tak pemah mereka lakukan- Ini sama

sekali tidak boleh terjadi, kecr.rali jika ihr diperintahkan oleh yang

memerintahkan kita untuk melakukan shalat, zakat, puasa, haji,

bukan seseorang selain beliau. Kepada Allahlah kita memohon

taufik.

1855.Masalah:Tidakhalalmenikahiibu,nenek,baik
nenek dari pihak ibu maupun nenek dari pihak ayah dan

seterusnya ke atas; anak perempuan, dan cucu perempuan' baik

cucu perempuan dari anak perempuan maupun cucu perempuan

dari anak laki-laki dan seterusnya ke barUah'

Tidak halal pula menikahi saudara perempuan' apa pun

stafusnya, (baik saudara perempuan sekandung, seayah maupun

seibu).

Tidakhalaljugamenikahikeponakanperempuan,baikdari

saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan dan seterusnya

ke bawah.

Tidakhalaljugamenikahibibi,baikdaripihakayah
maupun bibi dari pihak ibu dan setemsnya ke atas'

Tidakhalaljugamenikahimerhraperempuandanibunya
merhta, serta seterusnYa ke atas'

Tidakhalalpulamenikahiibunyabudakperempuanyang
halal untuk digauli, dan tidak halal pula menikahi neneknya, dan

seterusnYa ke atas.

Allah @ berfirman'
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"HA;T;
'Diharaml<an atas kamu (mengawinf ibu-ibumu; anak-

analonu yang perempuan; saudam-saudammu rrang perempuan,
saudam-saudara bapakmu tnng perempuen; saudam-saudara
ibunu tnng perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-
saudamnu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudanrnu yang |ierempuan; ibu-ibumu tnng mangrusui ramu;
saudan peremp.En sepercusuan; ibu-ibu isbrtmu (merfua) -..-,
(Qs. An-Nisaa [4]: 23)

Ali berkata: nenek ifu mencakup ibunya ayah, ibunya
kakek, ibu dari kakeknya kakek, ibu dari ibunya kakek, juga
neneknga ibu, serta ibunya ibu. Mereka semua kedudukannya
sarna dengan ibu. Allah S berfirman,

'sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu
dari surga. "(Qs. AI A'raaf l7l: Z4l

saudara perempuan itu bisa berupa saudara sekandung,
saudara seayah, dan saudara seibu.

Lr$ 8,

'{+ii G fi:;i;;i-;<
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Sedangkan cucll perempuan ih-l bisa berupa cuctr

perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-

laki, cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan, cicit

perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, dan demikian

seterusnya, bagaimana pun asalnya. Mereka semua kedudukannya

sarna dengan anak perempuan- Allah @ berfirman,

isr; s;
"Hai anak Adam." (Qs. Al A'raaf [7]: 16)

Rasulullah $ bersaMa tentang haidh:

'?:'1 ?ti. "r"h' 
q 

"; 
r*

"Ini adalah sauatu yang telah Attah-akdirkan untuk

kefurunan Adam iang peremPuan."

Keponakan perempuan dari saudara laki-laki itu anak

perempuan dari keponakan perempuan dari saudara laki{aki dan

anak perempuan dari keponakan lak-laki dari saudara laki-laki.

Sedangkan keponakan perempuan dari saudara perempuan itu

mencakup anak perempuan dari keponakan perempuan dari

saudara perempuan dan anak perempuan dari keponakan laki-laki

dari saudara perempuan.

Saudara perempuan kakek dari pihak ayah, dan saudara

perempuan dari kakeknya kakek, mereka berdua termasuk bibi

dari pihak ayah. Sedangkan saudara perempuan kakek dari pihak

ibu, saudara perempuan nenek dari pihak ayah dan ibu, mereka

berdua termasuk bibi dari pihak ibu.
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Ishi dan budak perempuan yang halal digauli bagi seorang
pria, mereka semua adalah perempuan pria tersebut.

semua ini fidak ada silang pendapat di kalangan kaum
Muslim, kecuali budak perempuan dan puteri dari budak
perempuan ini, karena ada sekelompok orcmg yang menghalalkan
kedua perempuan ini.

1857 - Masalah: semua perempuan yang haram dinikahi
karena faktor nasab tersebut, dan wanita-wanita yang haram
dinikahi ifu sudah kami sebutkan, mereka juga diharamkan karena
faktor susuan. Misalnya wanita yang men!rusui seorang pria, maka
wanita ini adalah ibu bagi pria tersebut. Ibu perempuan ini adalah
nenek pria tersebut. Nenek perempuan ini, baik dari pihak aSnh
maupun ibunla, kdudukannSa sarna dengan ibu bug, pria
tersebut. Semua orcmg yang disusui oreh perempuan ini adalah
saudara laki-laki dan saudara perempuan bagi pria tersebut. semua
keturunan dari orang-orang yang disusui oleh perempuan tersebut,
mereka adalah keponakan pria tersebut, baik keponakan laki-laki
maupun keponakan perempuan-

Bibi wanita 5rang meny,sui tersebut, baik dari pihak ayah
maupun dari pihak ibu, sebagaimana telah kami sebutkan, adalah
bibi pria tersebut dari pihak ibunya. Sedangkan bibi melalui suami
wanita yang men!rusui tersebut, sebagaimana yang juga telah kami
sebutkan, adalah bibi pria tersebut dari pihak ayahnya. Demikian
pula dengan semua hallainnya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jarur periwayatan Malik
bin Dinar, dari sulaiman bin Yasar, dari Urwah bin Az-zubat, dan
Aisyah ummul Mukminin, dari Rasulullah S, beliau bersabda,
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" Wanita-wanita yang haram ,r**, karena sebab

persalinan (nasab), iuga diharamkan karena sebab persusuan."

1858. Masalah: Tidak halal menggabungkan dua

perempuan bersaudara dalam kedudukan sebagai wanita yang

boleh digauli, baik bersaudara karena faktor nasab maupun karena

faktor susuan, apakah ifu dengan cara mengawini keduanya,

memperbudak keduanya, atau mengawini salah sahrnya dan

memperbudak yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah kami

sebutkan di atas.

Tidak halal pula menggabungkan seorang perempuan

dengan bibi atau keponakannya (dalam kedudukan sebagai wanita

yang boleh digauli), baik bibi dari pihak ibu maupun bibi dari pihak

ayah. Hal ini sebagaimana yang kami katakan tentang tidak

bolehnya menggabungkan dua perempuan bersaudara, tanpa ada

perbedaan sedikit pun.

Pria mana saja yang memiliki dua perempuan bersaudara,

atau seorang perempuan dengan keponakan perempuan atau

bibinya, baik bibi dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu,

maka kedua perempuan tersebut haram (digauli) oleh pria tersebut,

sampai (1) ia mengeluarkan salah satu dari dua perempuan

tersebut dari kepemilikannya, baik karena meninggal dunia, dijual,

dihibahkan, atau karena hal lainnya-

Atau, sampai (2) salah satu dari dua perempuan tersebut

menikah, sehingga halal baginya untuk menggauli wanita yang satu

lagi. Jika wanita yang menikah itu kembali menjadi miliknya, maka

AIMuhalIa - @



-l

wanita ifu kembali haram baginya seperti sebelumnya. sementara
wanita yang pertama tetap halal baginya seperti semula. Jika ia
mengeluarkan wanita yang pertama tersebut dari kepemilikannya
atau menikahkannya, atau wanita tersebut meninggal dunia, maka
halallah baginya wanita yang sebelumnya diharamkan baginya.

Demikian pula jika sang istri (rng merupakan salah satu
dari dunia wanita tersebut) meninggar dunia, atau diceraikan
dengan talak tiga, atau ditalak sebelum melakukan hubungan
badan, maka halal baginya unfuk menikahi wanita yang safu lagi.

Demikian pula jika ia menceraikan wanita tersebut dengan
talak raj'i, kemudian tidak merujuknya sampai masa iddahnya
berakhir.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah:

:-gtlti {l *4*i4.i# 65

@r*-;6tr'ug$t6y
"Dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara,

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; saunggwhnya Alah
Maha Pengampun lagi Maha penyayang. "(es. An-Nisaa' [4]: 23)

Makna firman Allah tersebut iarah, A[ah $ mengampuni
apa yang telah lalu, karena Allah membiarkan mereka dalam
kondisi tersebut.

Ali berkata: Para ulama tidak berbeda pendapat tentang
diharamkannya menggabungkan dua perempuan bersaudara
dalam safu ikatan perkawinan, namun mereka berbeda pendapat
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tentang diharamkannya menyah.rkan dua perempuan dalam

kedudukan keduanya sebagai budak belian-

o Sebagian dari mereka menghalalkan itu-

o Namun sebagian lainnya bersikap tawaqquf-

o Sebagian lainnya lagi mengatakan, iika sang tuan

sudah menggauli salah sahr dari dua perempuan

tersebut, maka budak perempuan yang lain

diharamkan.

Diriwayatkan secara shahih dari hnu Abbas dan Ikrimah

melalui riwayat yang disampaikan kepada kami dari melalui jalur

periwayatan Abdurrazaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami,

Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa tkrimah maula Ibnu

Abbas tidak menilai masalah bila menggabungkan dua perempuan

bersaudara, atau menggabungkan seorang perempuan dengan

anak perempuannya. Maksud Ikrimah, dalam kedudukan sebagai

budak belian.

Ilrimah juga mengabarkan kepada Amr bin Dinar, bahua

hnu Abbas berkata, 'Kekerabatan di antara dua perempuan ifu

tidak membuat mereka haram bagimu. Akan tetapi, kekerabatan

antara kamu dengan salah safu dari perempuan ifulah yang

mengharamkan perempuan safunya bagi dirimu-"

Amr bin Dinar berkata, 'lbnu Abbas merasa heran dengan

ucapan Ali (dalam permasalahan menggabungkan dua orang

perempuan dalam kedudukan budak ini, dimana Ali berkata, "Ada

safu ayat yang mengharamkan kedua perempuan tersebut, namun

ada ayat lainnya yang menghalalkan keduanya." Ali kemudian

membaca firman Allah:
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"Kecuali budak-budak yang kamu miliki.,,(es. An_Nisaa [4]:
24)

Ali berkata: Pendapat (tawmqquf itulah yang dikemukakan
oleh Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Inilah pendapat yang menghalalkan dua perempuan
tersebut, dan pendapat Ali yang menyatal<an tav,mqquf.

- Diriwayatkan secara shahih dari umar, sebagaimana yang
diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan sa,id bin
Manshur: sufr7an bin uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-
ztrhri, dari tJbaidullah bin Abdu[ah bin utbah bin Mas,ud, dari
ayahnya, ia berkata, "(Jmar pemah ditanya tentang
menggabungkan seorang ibu dengan putrinln. Umar kemudian
berkata, "Aku tidak ingin memborehkan kedua perempuan ifu
secara bersamaan."

hnu utbah berkata, "Aku ingin umar lebih tegas dalam
permasalahan ifu daripada pendapat yang dimilikinya.,, Abdullah
bin Utbah pemah bertemu dengan Umar.

- Diriwayatkan dari utsman, sebagaimana riwayat yang
disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq
dari hnu Juraij, dari hnu syihab: eabishah bin syu,aib
mengabarkan kepadaku, bahwa Niyar Al Aslami meminta fatwa
Utsman terkait (penggabungan) seorang perempuan dengan
saudara perempuannya yang sama-sama berstafus budak. utsman
kemudian berkata, "Ada safu ayat yang menghalalkan keduanya,
dan ada ayat lain yang mengharamkan keduanya. Namun aku
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tidak akan melakukan itu (menggabungkan dua perempuan

bersaudara dalam status keduanya sebagai budak belian)."

Pendapat tawaqquf juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas'

Pendapat tawaqquf ini pun diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan waqi' dari Isra'il, dari Abdul Aziz bin

Rafi" ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Al Hana{iyah tentang

memadukan dua perempuan bersaudara yang sama-sama

berkedudukan sebagai budak. [-alu ia menjawab, 'Ada satu ayat

yang mengharamkan keduanya, namun ada ayat lain yang

menghalalkan keduanYa' - "

Pendapat ketiga dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik dan

Asy-Syafi'i. (Pendapat keliga ini menyatakan bahwa apabila sang

hran telah menggauli salah safu dari dua perempuan tersebut,

maka perempuan yang safunya diharamkan bagi si fuan)'

Adapunpendapatlrangkamikatakan,pendapatini
berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur

periwayatan Abdurrazzaq dari Sufi7an Ats-Tsauri, dari Abdul Karim

Al Jazari, dari Maimun bin Mihran, dari hnu Umar,

bahwa ia ditanya tentang seorang budak perempuan yang

akan digauli oleh tuannya, kemudian fuannya itu hendak

menggauli saudara perempuan dari budak perempuan tersebut.

Ibnu Umar menjawab, "Tidak boleh, hingga sang tuan

mengeluarkan budak perempuan tersebut (salah safunya) dari

kepemilikannya."

Sufuan Ats-Tsauri menukil lebih dari seorang sahabat,

bahwa mereka berkata, "Apabila pria tersebut menikahi (salah satu

dari) perempuan tersebut, maka tidak masalah dengan

saudarinya."
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Namun demikian hnu umar memakruhkan har ifu,
meskipun ia sudah mengawini salah safu dari perempuan tersebut.

Muhammad bin sa'id bin Nabat mengabarkan kepada
kami, Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, easim bin
Asbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin AMissalam
Al Khuqpni mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basyar
Bundar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Gundar
mengabarkan kepada kami, sy,bah mengabarkan kepada kami
dari AMullah bin Miqsam, dari Sya'bi, ia berkata,

"Difuturkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa Ibnu Amir
berkata, 'Tidak masalah menghimpun dua orang perempuan
bersaudam dalam kedudukan kduanya sebagai budak belian'.
Mendengar pemyataan demikian, hnu Mas,ud berkata, .Namun

jangan sekali-kali sang fuan mendekati salah safu dari dua
perempuan bersaudara itu'. "

Dirir,,ayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada
Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Jika seorang pria
rnemiliki dua orang budak perempuan bersaudara, maka janganlah
ia menggauli salah safu dari keduanya, hingga mengeluarkan yang
lain dari kepemilikannya. "

sy,'bah mengatakan bahwa Hakam bin utaibah dan
Hammad bin sulaiman mengatakan, siapa saja yang memiliki dua
budak perempuan bersaudara, maka janganrah ia menggauli sarah
safu dari keduanya, dan janganlah ia mendekati salah safu dari
keduanya, hingga mengeluarkan salah satu dari keduanya dari
kepemilikannya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan sa,id bin Manshur:
Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-
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Sakhtiyani, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, bahwa seorang pria

bertanya kepada Aisyah Umrnul mukminin tentang budak

perempuannya yang sudah tua, dan ia biasa menggaulinya, dan

budak perempuan tersebut memiliki seorang anak perempuan,

"Apakah ia halal unfuk menggauli anak perempuan dari budak

perempuannya itu?" Aisyah Ummul mukminin kemudian berkata

kepadanya, "Aku melarangmu dan orang-orang yang memafuhiku

dari anak perempuan dari budak perempuan tersebut."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur,

"Aku bertanya kepada Sufuan bin Uyainah: Apakah Muthanif

menceritakan kepadamu dari Abu Al Jahm, dari Abu Al Akhdar,

dari Ammar, ia berkata, 'Diharamkan terkait budak perempuan

apa yang diharamkan terkait wanita merdeka, kecuali dari segi

jumlahnya?' Sufuan menjawab, 'Tenfu saja'."

Hal itu juga diriwayatkan kepada kami melalui jalur

periwayatan Ali.

Adapun pihak-pihak yang bersikap bwaqquf dalam

permasalahan ini, itu karena mereka belum mendapatkan

kejelasan dalam permasalahan ini, sehingga mereka pun bersikap

tawaqquf.

Sedangkan pihak-pihak yang menghalalkan (penggabu-

ngan) dua perempuan (dalam kedudukan sebagai budak belian) itu,

karena mereka berpendapat bahwa firman Allah:

"Kecuali budak-budak yang kamu miliki ..., " (Qs. An-Nisaa

l4l:241 lebih dominan atas firman Allah,
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"Dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara,

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Alah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "(Qs. An-Nisaa' t4l:22)

Oleh karena itulah mereka mengecualikan penggabungan
dua perempuan dalam kedudukannya sebagai budak belian dari
"larangan menggabungkan dua perempuan bersaudara,, yang
terdapat pada ayat 23 surah An-Nisa. Seperti itu pula yang
mereka lakukan terkait mertua perempuan yang terdapat dalam
firman Allah:

"APL41s

"Ibu-ibu istqimu (mertua)...."(Qs. An-Nisaa' t4l: Z3l

Maksudnya, mereka membolehkan pengabungan
perempuan yang berstafus istri dengan merhra perempuan yang
berstafus budak.

Hanya itu dalil Snng mereka punya.

Kami kemudian mengkaji dalildalil mereka, dan kami
dapati bahwa kedua nash tersebut memang salah safunya harus
mendominasi yang lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya
pengecualian.

Jika berdasarkan pemahaman pihak-pihak yang memboleh-
kan penggabungan itu, maka makna firman Allah (ayat 23 dan 24
surah An-Nisaa') tersebut adalah, "Diharamkan alas kalian
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menghimpunkan dua perempuan bersaudara, iuga menghimpun

istrimu dengan ibu-ibu isterimu (mertua), kecuali budak-budak yang

kamu miliki. "

Sedangkan jika berdasarkan pemahaman kami yang tidak

membolehkan penggabungan ihr, maka makna firman Allah (ayat

23 dan 24 surah An-Nisa)tersebut adalah:

" Kecuali budak-budak yang kamu miliki, kecuali

menghimpunkan dua perempuan hudak) bersaudara, atau

menghimpunkan seorang perempuan yang berstafus sebagai

istrimu dengan ibu-ibu isteimu (yang berctafus budak), atau

menghimpunkan seorang perempuan dengan bibinya, baik bibi

dari pihak ayah atau dari pihak ibu."

Memang harus ada salah satu dari dua pengecualian,

namun salah satunya tidak lebih utama daripada yang lainnya.

kecuali dengan adanya dalilSnng pasti. Adapun hanya berdasarkan

klaim semata, ihr tidak diperbolehkan.

Kami kemudian melakukan kajian, apakah pihak-pihak

yang mengecalikan 'kedudukan budak' dari larangan menggabung-

kan dua perempuan bersaudara, atau larangan menggabungkan

ibu dengan puterinya, atau larangan menggabungkan bibi -baik
dari pihak ayah maupun dari pihak ibu- dengan keponakannya

yang perempuan, memiliki dalil? Temyata kami tidak menemukan

dalil apa pun yang menguatkan pendapat mereka.

Namun demikian, salah seorang dari mereka mengatakan,

"Tentu kita mengetahui bahwa Allah sama sekali tidak

melarang kita unhrk menggabungkan dua perempuan bersaudara

itu dalam hal hubungan badan, karena ifu tidak mungkin. Dan
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mustahil Allah memerintahkan atau melarang kita dari ,*r"*]
yang tidak mungkin. 

I

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara shahih bahwa 
I

Allah hanya melarang kita menggabungkan kedua perempuan itu 
I

dalam safu hal yang mungkin terjadi, dan tidak ada har yang 
I

mungkin terjadi selain dari menggabungkan keduanya dalam ikatan 
i

pemikahan. Karena menggabungkan keduanya dalam kepemilikan 
]

(maksudnya, sebagai budak) merupakan perkara yang dibolehkan 
i

dan halal, tanpa ada silang pendapat sedikit pun.', 
]

Kepada orang itu, kami katakan, Anda memang benar
bahwa Allah & naat melarang kita dari suatu hal snns mustahil
terjadi, yaifu menggabungkan dua perempuan bersaudara dalam
hubungan badan.

Namun Anda keliru dalam pengkhususan Anda, bahwa
larangan tersebut hanya terkait dengan pemikahan saja. Karena
pengkhususan seperti itu termasuk mengkhususkan ayat Al
Qur'an tanpa disertai dalil. Justur: Allah melarang kita menyafukan
kedua perempuan tersebut dalam ikatan perkawinan, juga dalam
hal kehalalan untuk digauli, juga dalam hal kehalalan unhrk diajak
bersenang-senang secara sekaligus. sebab, ini merupakan perkara
yang mungkin te4adi.

Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan,
silakan kemukakan dalilyang menguatkan pengkhususan Anda ifu,
bahwa yang dikecualikan hanya penggabungan dalam pernikahan
saja, tidak pada yang lainnya.

Temyata kami tidak menemukan mereka memiliki dalil
yang menguatkan pengkhususan tersebut. oleh karena itulah kami
akan mengemukakan dalil yang menunjukan atas keabsahan
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pengecualian kami. Karena jika tidak, berarti pengkhususan atau

pengecualian kami pun hanSla klaim atau dakwaan semata-

Kami dapati bahwa terkait firman Allah:

""4i;xs,;{}
"Kecuali budak-budak tnng kamu miliki .-., " (Qs. An-Nisaa

141 24)

Tidak ada perbedaan dari seorang pun di kalangan umat

ini, bahwa firman Allah ini fidak bersifat umum. Tapi semua pihak

sepakat bahwa firman Allah ini dikhususkan. Karena tidak ada

silang pendapat dan keraguan sedikit pun, bahwa seorang remaja

bisa saja menjadi budak yang kita miliki, namun ia haram dan tidak

dihalalkan (bagi kita untuk kita nikahi).

Selain ifu, ibu susuan dan saudari susuan kita juga bisa saja

termasuk budak yang kita miliki, natnun keduanya telah disepakati

bahwa keduanya diharamkan bagi kita. Demikian pula dengan

budak perempuan yang dimiliki oleh seorang pria, kemudian

budak perempuan dinikahi dan digauli oleh ayah pria tersebut,

sehingga lahirlah seorang anak (perempuan), maka anak ini

diharamkan bagi pria tersebut.

Selanjutrnya, kami mengkaji firman Allah:

,;!*3*.1#oi;-..
"Dan menghimpunkan dua perempuarl Jnng bersaudara. "

(Qs. An-Nisaa' [4]: 23)

Juga firman Allah:
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"Ibu-ibu isterimu (merfua); anak-anak isterimu gng dalam
dari isteri yang telah kamu campwi." (Qs. An-

Msaa' l4l:231

Serta firman Allah:

bA S; r,sfrirL<p *s

'Dan janganlah kamu menil<ahi vnnib-uranib musSrik,

sebelum mereka bqiman. " (Qs. Al Baqarah l2l:221ll

Temyata tidak ada nash maupun ijma yang menyebutkan
bahwa firman Allah ifu dikhususkan, kecuali perkawinan dengan
wanita Ahlul Kitab. oleh karena itulah f,dak halal mengkhususkan
nash tanda disertai dalil lrang mengkhususin5a. Temyata,
diharuskan pula unfuk mengkhususkan ayat yang karakteristiknya
seperti ini, atau mengkhususkan nash lainnya, yang tidak ada
silang pendapat bahr,rla ia memang dikhususi. Pengkhursusan atas
dalil yang dikhususi inilah yang fidak memperkenankan
pengkhususan lainnya-

Argumentasi inilah yang dikemukakan oleh hnu Mas'ud
dalam permasalahan ini. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan
kepada kami melalui jalur periwayatan said bin Manshur: Ismail
bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Salamah bin Alqamah
mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia
mendengar Abdullah bin Utbah bin Mas'ud berkata, "Mereka terus
menerus mendesak Abdullah bin Mas'ud, hingga mereka
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membuatnya marah." Maksudnya, dalam penggabungan dua

perempuan bersaudara pada kedudukan sebagai budak. Ibnu

Mas'ud berkata, "sungguh engkau telah terdorong (berpendapat

demikian) oleh budak-budak yang kamu miliki."

Adapun pihak-pihak yang menyatakan bahwa sang tuan

boleh menggauli salah satu dari dua budak perempuan tersebut

sesuai kehendaknya, dan jika dia telah menggaulinya, maka yang

tidak digauli haram baginya, maka sebenamya itu merupakan

pendapat yang sangat rusak.

Karena mereka yang mengatakan pendapat tersebut harus

menyatakan bahwa sebelum terjadinya hubungan badan tersebut,

kedua budak perempuan tersebut satna-sama diharamkan bagi

hrannya, dan inilah pendapat kami, atau sama-sama dihalalkan

bagi tuannya, dan inilah pendapat lbnu Abbas, ikrimah dan orang-

orang yang sependapat dengan keduanya. Dan dua status ifu

bertentangan dengan pendapat mereka-

Atau mereka hams mengatakan bahwa salah safu dari dua

budak perempuan tersebut halal bagi tuannya, namun identitasnya

tidak jelas, dan yang lainnya haram bagi tuannya, dan identitasnya

juga tidak jelas. Jika ini yang mereka katakan, maka ini merupakan

pemyataan yang batil, karena dua alasan:

Alasan pertama, karena firman Allah,

"sesungguhnya telah ielas ialan yang benar daipada ialan

yang sesat. " (Qs. Al Baqarah l2l: 2561
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Berdasarkan firman Allah ini, adalah suatu hal yang

mustahil jika Allah mengharamkan sesuatu atas kita, narnun
Allah & tidak menjelaskan identitas sesuatu tersebut. Hal ini
berdasarkan firman Allah:

"€*??e E,l;:ss
'Padahal Allah telah menjelaskan kepada

kamu apa Jnng diharamkan-N1m atasmu."(Qs Al An'aam t6]: 119)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apa yang
Allah & haramkan atas kita itu pasti sudah dijelaskan-Nya kepada
kita. Namun mereka mengatakan Allah S mengharamkan salah

safu dari dua perempuan tersebut, namun Allah belum
menjelaskan siapa yang diharamkan.

Alasan kedua, pembagian dan pemilahan ini pun batil jika
disesuaikan dengan pendapat mereka. Karena mereka mengata-
kan bahwa mereka menghalalkan si fuan unfuk menggauli salah
safu dari dua perempuan tersebut sesuai kehendaknya. Ini berarti
bahwa kedua perempuan tersebut sama-sama dihalalkan bagi si
fuan, bukan salah safunya diharamkan. sebab mustahil mem-
berikan pilihan kepada seseorang terkait yang halal dan haram,
kecuali jika ada nash Al Qur'an atau sunnuh y.r,g menyatakan
demikian, sehingga nash inilah yang harus dipatuhi. Tapi jika
hanya berdasarkan pendapat logika yang rusak, ini tidak dapat
dibenarkan.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan keabsahan
pendapat kami secara meyakinkan, sedangkan pendapat lainnya
batil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
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Hadits yang masyhur dalam permasalahan ini bersumber

dari jalur periwayatan Abu Hurairah sampai kepada Nabi, bahwa

seorang pria tidak boleh menggabungkan seorang perempuan

dengan bibinya (perempuan) pihak ayah, dan (tidak boleh pula

menggabungkan) seorang perempuan dengan bibinya dari pihak

ibu. Inilah yang dianut oleh mayoritas ulama, kecuali Utsman Al

Bitti, karena ia membolehkan penggabungan tersebut:

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhamad

bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib

mengabarkan kepada kami, Mujahid bin Musa mengabarkan

kepada kami, Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Amr bin Dinar, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu

Hurairah:

\re ;''riti;p;'ii';r
"Rasulullah'$ melarang seorang wanita dinikahi bersama

dengan bibinya dari pihak ayah, atau bibinya dari pihak ibu."

Ahmad bin Syuaib berkata: Qutaibah bin Sa'id juga

mengabarkan kepada kami, Al Laits bin SA'd mengabarkan

kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Irak bin Malik, dari

Abu Hurairah:

'6, 
"'oi'i-,,) *\t t" ir J';3 ,#
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"Rasulullah s melarang menggabungan seorang wanita
dengan bibinya dari pihak ayah, dan (melarang menggabungkan)
seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu."

1858. Masalah' Seseorang boleh menikahi perempuan
yang mempakan (mantan) istri saudaranya, baik perempuan itu
menjadi mantan istri saudaranya baik karena ditinggal mati
saudaranya, atau karena diceraikan saudaranya dan tidak dirujuk
sampai habis masa iddahnya, atau karena barusan ditalak oleh
saudaranya sebelum terjadinya hubungan badan.

Demikian pula dengan paman, baik dari pihak ayah
maupun dari pihak ibu. Keduanya boleh menikahi perempuan
yang merupakan mantan istri keponakannya, baik perempuan
tersebut menjadi mantan istri keponakannya karena ditinggal mati
keponakannya, atau karena diceraikan keponakannya dan tidak
diruluk sampai habis masa iddahnya, atau karena barusan ditalak
oleh keponakannya sebelum terjadinya hubungan badan.

Begifu pula dengan keponakan, baik keponakan yang
berasal dari saudara laki-laki maupun yang berasal dari saudara
perempuan. Keduanya berhak menikahi perempuan yang
merupakan mantan istri pamannya dari pihak ayah maupun
pamannya dari pihak ibu, dimana perempuan tersebut menjadi
mantan iski pamannya karena ditinggal mati oleh pamannya, atau
karena diceraikan pamannya dan tidak dirujuk sampai habis masa
iddahnya, atau karena barusan ditalak parnannya sebelum
terjadinya hubungan badan.
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Semua ini tidak ada nash yang mengharamkannya. Dan

semua hal yang tidak ada penjelasan rinci mengenai

pengharamannya adalah halal. Sebab Allah & berfirman,

"ps,;;t';, t1 e Uis

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demihan," (Qs. An-

Nisaa' 141:24l'

Setelah menyebutkan perempuan-perempuan yang

diharamkan atas kita. Kepada Allahlah kami memohon taufik.

1859. Masalah: Seorang anak udak boleh menikahi

perempuan yang pemah menjadi ishi ayahnya, dan tidak boleh

pula menikahi perempuan yang pemah digauli ayahnya sebagai

budak belian, meskipun perempuan ini halal baginya namun

perempuan tidak halal untuk digaulinya, atau perempuan yang

pemah bercumbu ray"r dengan ayahnya baik sebagai istri maupun

sebagai budak, karena meski perempuan ini boleh dimiliki oleh si

anak, namun perempuan ini sama sekali tak halal bagi si anak.

Demikian pula, tidak halal bagi seorang ayah untuk

menikahi seorang perempuan atau menggaulinya sebagai budak

belian, jika perempuan ini halal untuk digauli atau bercumbu

anaknya melalui pemikahan atau pun sebagai budak belian.

Dan terkait dengan semua yang telah kami jelaskan tadi,

kedudukan kakek, baik dari pihak ayah maupun ibu, sama saja

dengan kedudukan ayah, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Demikian pula dengan cucu dari anak laki-laki maupun

cucu dari anak perempuan dan terus ke bawah, kedudukannya
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sama dengan anak terkait semua yang kami jelaskan tadi, tanpa
ada perbedaan sedikit pun.

Abu Muhammad berkata: Adapun perempuan yang
dinikahi oleh seorang pria, tidak ada silang pendapat sedikit pun
mengenai keharaman perempuan ini bagi ayah dan kakek pria
tersebut, juga diharamkan bagi anak dan keturunan pria tersebut,
baik kefurunan yang berasal dari anak laki-laki maupun dari anak
perempuan pria tersebut. Dan keharaman ini berlaku unfuk
selama-lamanya.

Adapun wanita yang dihalalkan bagi pria tersebut karena
kedudukannya sebagai budak perempuan, jika ia menggauli wanita
ini, maka kami tak mengetahui adanya silang pendapat tentang
diharamkannya wanita ini bagi anak pria tersebut dan keturunan si

anak. Sedangkan wanita yang tidak digauli oleh pria tersebut,
mengenai dirinya terdapat silang pendapat yang akan kami
jelaskan insya Allah. Semoga Allah memudahkan penjabarannya.

Sekelompok ulama menyebutkan bahwa wanita ifu
diharamkan bagi anak keturunan pria tersebut, juga bagi ayah dan
kakek moyangnya, hanya karena pria tersebut telah menelanjangi
wanita ifu.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami
melalui jalur periwayatan Abdurra?zaq dari Sufuan bin Uyainah,
dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari Makhul, dia berkata, "Umar bin
Al Khaththab pemah menelanjangi seorang budak perempuan dan
melihatnya (dalam keadaan tidak berbusana), kemudian Umar
melarang salah seorang anaknya mendekati budak perempuan
tersebut."
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Diriwayatkan melalui jalur periwayratan Hammad bin

Salamah: Al Hajjaj bin Arthah menceritakan kepada kami dari

Makhul, bahwa Umar membeli seorang budak perempuan,

kemudian Umar menelanjanginya dan melihatnya. Setelah itu,

puteranya berkata kepadanya, "Berikanlah budak perempuan itu
padaku." Umar menjawab, "Budak perempuan ifu tak halal

bagimu. Yang membuat budak perempuan itu haram bagimu

adalah melihat dan menelanjanginya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur:

Fudhail menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari hnu Hassan,

dari Hasan AI Bashri, dia berkata, "Jika ayah menelanjangi budak

perempuan itu, maka ia haram bagi anaknya. Demikian pula

sebaliknya, jika anaknya menelanjangi budak perempuan itu, maka

dia haram bagi sang ayah."

Abu Muhammad berkata: Riwayat (yang menyatakan tidak

halal) ini shahih dari Al Hasan, namun tidak shahih dari Umar,

karena bersumber dari Makhul, sehingga riwayat dari Umar ini

terputus sanadnya.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa yang membuat

budak perempuan tersebut haram hanyalah sentuhan dan

melihatrnya.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur dari Fudhail bin

Hisyam, dari lbnu Sirin, bahwa Masruq berkata ketika sakit yang

membawa pada kematiannya, "Sesungguhnya budak

perempuanku ini, tidak ada yang membuatnya haram bagi kalian,

selain dari senfuhan dan melihatnya."
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Sa'id berkata: Abu Awamah mengabarkan kepada kami
dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyhir, dari ayahnya,

bahwa Masruq berkata menjelang ajalnya tentang budak
perempuannya, "Aku belum pemah menggauli perempuan

tersebut, selain apa yang mengharamkan budak perempuan

tersebut bagi anakku, yaitu menyentuh dan melihatrnya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur:
Sufyan mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Najih, dari
Mujahid, ia berkata, "Seorang ayah bisa membuat seorang
perempuan haram bagi anaknya, dan demikian pula sebaliknya,

seorang anak bisa membuat seorang perempuan haram bagi
ayahnya, ketika masing-masing, pihak baik ayah maupun, anak
mencium perempuan tersebut atau meletakkan tangannya di
kemaluan perempuan tersebut, atau meletakkan kemaluannya di
atas kemaluan perempuan tersebut, atau menggauli perempuan

tersebut."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur:
Jarir mengatakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibrahim, ia
berkata, "Dahulu, mereka berpendapat bahwa mencium dan
memegang itu dapat mengharamkan seorang ibu dan anak
perempuannya."

Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, Asy-
Syafi'i dan para sahabatnya.

Sekelompok ulama mengatakan, melihat bisa

mengharamkan perempuan tersebut bagi anak dan ayah.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami
melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Abu Syihab
mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Al
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Qasim bin Muhammad, dari Abdullah bin Rabi'ah, bahwa ayahnya,

yaitu Rabi'ah seorang veteran perang badar, mewasiatkan seorang

budak perempuan miliknya, yaitu agar anak-anaknya tidak

mendekati budak perempuan Rabi'ah berkata, "Aku memang

belum menggauli budak perempuan tersebut sedikit pun. Hanya

saja, aku pemah melihat pemandangan pada perempuan tersebut

yang aku fidak suka bila mereka (keturunannya) melihat

pemandangan tersebut pada perempuan itu."

Ini merupakan kekeliruan atau kesalahpahaman dari Abu

Syihab. Karena riwayat tersebut bersumber dari Abdullah bin Amir

bin Rabi'ah. Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami melalui

berbagai jalur periwayatan, antara lain:

Melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Sufuan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al

Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Abdullah dan

Abdurrahman dua putera Amir bin Rabi'ah, dan Amir bin Rabi'ah

ini adalah veteran perang Badar, bahwa ia mewasiatkan agar

budak perempuannya tidak dijual oleh anak-anaknya dan tidak

pula didekati. Sepertinya Amir pemah melihat pemandangan pada

perempuan tersebut yang membuatnya tidak suka bila anak-

anaknya melihat pemandangan pada perempuan ifu, sebagaimana

yang pemah dilihatnya.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa memegang

perempuan karena syahwat, atau melihat kemaluan perempuan

tersebut karena syahwat, bisa mengharamkan perempuan.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Abu Hanifah, dari

Hammad bin Abi Sulaiman, dari hrahim An-Nakha'i, ia berkata,

"Apabila seorang pria mencium seorang wanita karena syahwat,
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atau memegang, atau melihat kemaluannya, maka perempuan
tersebut tidak halalbagi ayahnya, juga tidak halalbagi anaknya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari
Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, ia berkata,
"Apabila seorang pria melihat kemaluan seorang wanita karena
syahwat, maka perempuan tersebut tidak halal bagi ayah pria itu
dan tidak halaljuga bagi anaknya."

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

sementara Imam Malik mengatakan bahwa jika seorang
pria melihat sesuafu dari kecantikan seorang perempuan karena
syahwat, maka perempuan tersebut diharamkan selamanya bagi
anak pria tersebut. Dan yang dimaksud dengan kecantikan
perempuan tersebut yaifu seperti betis, rambut, dada dan yang
lainnya.

Sufi7an berkata, "Jika seseorang melihat kemaluan seorang
perempuan, maka perempuan tersebut diharamkan bagi anak
orang ifu."

Sekelompok ulama mengatakan seperti pendapat kami,
sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur
periwayatan Abu ubaid: Abu Al Yaman mengabarkan kepada
kami dari Abu Bakr bin 'Abdullah bin Abi Maryam, dari Makhul, ia
berkata, "Siapa pun dari kedua orang ifu yang memiliki raga
perempuan tersebut, berarti perempuan tersebut diharamkan bagi
yang lainnya." Yang dimaksud dengan kedua orang itu adalah
anak dan ayah.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid:
Abdullah bin Shalih mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd,
dari Yazid bin Abi Habib, bahwa Ibnu Syihab Az-zuhn berkata,
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"Jika seorang pria memiliki raga seorang wanita, maka wanita

tersebut diharamkan bagi ayah dan anak pria tersebut."

Jadi, siapa saja yang memiliki jiwa, berarti ia memiliki

raganya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat juga mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim
bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Abdissalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin AI Mutsanna mengabarkan kepada kami, 'Abdurrahman bin

Muhammad Al Muharibi mengabarkan kepada kami, ia berkata,

"Aku mendengar Laits bin Abi Sulaim berkata dari Al
Hakam bin Utaibah, ia berkata, 'Siapa saja yang memiliki seorang

budak perempuan yang sebelumnya dimiliki oleh ayahnya, maka

tidak halal baginya kemaluan perempuan tersebut."

Sekelompok ulama mengatakan bahwa perempuan

tersebut tidak diharamkan bagi anak kecuali karena persefubuhan.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Hasan Al
Bashri, dan Qatadah, keduanya sama-sama berkata, "Tidak ada

yang mengharamkan perempuan tersebut bagi mereka, selain dari

pada persefubuhan." Yang dimaksud oleh Hasan Al Bashri dan

Qatadah adalah budak perempuan milik ayah bagi anaknya.

Mengenai pihak-pihak yang mengharamkan budak

perempuan tersebut karena pemah disenfuh dengan syahwat tapi

tidak karena yang faktor lainnya, atau hanya karena pemah dilihat

kemaluannya tanpa faltor yang lainnya, atau terlihat keindahannya

dengan syahwat tanpa faktor yang lainnya, maka semua itu
merupakan pendapat yang tidak ada dalil yang menunjukkan akan
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keabsahannya. semua itu merupakan pendapat yang tidak
ditopang oleh ayat Al Qur'an maupun Sunnah, baik sunnah yang
shahih maupun yang tidak shahih. Juga tidak diperkuat dengan
qiyas.

Adapun pendapat kami, hal itu berdasarkan riwayat yang
disampaikan oleh Ahmad bin Qasim kepada kami, easim bin
Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Kakekku yaitu Qasim bin Asbagh mengabarkan kepada kami,
Ahmad bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ja,far
mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Amr fu-Raqi
mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Abi Anisah, dari Adiy bin
Tsabit, dari Yazid bin Al Barra, dari ayahnya, yaifu Al Barra bin
Adzib, ia (ayahnya) berkata,

"Aku pemah bertemu dengan pamanku, dan saat ifu dia
membawa panji-panji. Aku bertanya, 'Anda hendak kemana?'
Pamanku menjawab, 'Rasulullah mengufusku unfuk mendatangi
seorang pria yang menikahi isfui ayahnya, lalu beliau
memerintahkanku untuk memenggal leher pria tersebut,.,,

Budak perempuan yang halal bagi seorang pria merupakan
wanita pria tersebut, baik pria tersebut menggaulinya atau pun
tidak menggaulinya, baik ia melihatnya atau pun tidak melihatnya.
Allah Ta'ala berfirman,

"46i;e. 'e.'*siWs

'(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu
(menantu)." (Qs. An-Nisaa' l4l: 23)
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At halaa'il adalah jamak dari hallilah. Dan haliilah

merupakan kata yang sepola dengan failah, terambil dari asal kata

halal.

Dengan demikian, setiap perempuan yang halal bugt

seorang pria, maka perempuan ifu adalah halilah-nya. Kepada

Allah-lah kita memohon taufik.

1860- Masalah: Adapun pria yang menikahi seorang

wanita, dan wanita itu mempunyai anak perempuan, atau pria iht

memiliki seorang budak perempuan, dan budak perempuan itu

mempunyai anak perempuan, maka jika anak perempuan ini

berada dalam asuhannya dan masuk bersama ibunya, baik ia

menggauli ibunya atau pun tidak, akan tetapi hanya sekedar

berkhalwat dengan ibunya untuk bercumbu rayu saja, maka anak

perempuan tersebut tidak dihalalkan bagi pria itu, selamanya.

Namun jika pria tersebut mengauli perempuan atau budak

perempuan ifu, dan anak perempuan dari wanita ifu tidak berada

dalam asuhannya, atau anak perempuan tersebut berada dalam

asuhannya namun dia tidak menggauli sang ibu, maka menikahi

anak perempuan itu dihalalkan bagi pria tersebut.

Adapun pria yang menikahi seorang wanita dan wanita ini

mempunyai ibu, atau memiliki seorang budak perempuan yang

halal baginya, dan budak perempuan ini mempunyai ibu, maka

sang ibu diharamkan bagi pria tersebut karena perkawinan dan

kepemilikan tersebut, selamanya, baik dia menggauli perempuan

atau budak perempuan yang menjadi istrinya itu, maupun tidak.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah:
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'Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dai isteri

yang telah kamu campui, tetapi jika kamu belum ampur dengan
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
mengawininya...." (Qs. An-Nisaa' [4]: 23l,

Dalam ayat ini, Allah & tidak mengharamkan anak tiri,
yaifu anak istri atau anak budak perempuan, bagi seorang pria,
kecuali karena (1.) telah terjadinya persefubuhan dengan istri, dan
(2) anak tiri itu berada dalam asuhannya. Dengan demikian, anak
tiri tidak diharamkan kecuali dengan adanya dua hal tersebut. Hal
ifu berdasarkan firman Allah, setelah Allah menyebutkan
perempuan-perempuan yang haram dinikahi:
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*Dan (diharaml<an juga kamu mengawini) wanita yang

bersuami, kecuali budak-budak wng kamu miliki, (Allah telah

menetapkan hukum ifu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan

dihalalkan bagi kamu selain Wng demihan, (yaifu) mencari isteri-

isteri dengan hartamu unfuk dikawini bukan untuk benina. Maka,

isteri-istei Jnng telah kamu nikmati (campui) di antara mereka,

beikanlah kepada mereka (dengan sempuma), sebagai

suafu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap

sesuafu Wng kamu telah saling merelakannya, sesudah

menentukan mahar ifu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi

Maha Bijaksana. "(Qs. An-Nisaa' l4l 24\

Allah & jr.rgu berfirman:

@ (j '*: o( c't

"Dan fidaklah Tuharunu lupa."(Ql Maryam [19]: 64)

Mengenai anak tiri yang berada dalam asuhan ayah tiri, hal

ittr terbagi dalam dua kategori:

Pertama: Ayah tiri menempatkan anak tiri di dalam

rumahnya, dan ia menjadi penanggung dan penjamin bagi si anak

tiri.

Kedua, Ayah tiri ikut memberikan pendapat terkait

berbagai persoalan anak tiri, dalam kapasitasnya sebagai wali,

bukan sebagai wakil.

Dua kategori ini bisa membuat anak tiri terkategori sebagai

'anak tiri yang berada di bawah asuhan ayah tiri'.
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Adapun ibu dari perempuan yang dinikahi (mertua

perempuan) oleh seorang laki-laki, maka sang ibu ini diharamkan
bagi pria tersebut, karena terjadinya akad nikah (dengan puterinya)
secara umum. Hal ifu berdasarkan kepada firman Allah:

- L; .- -ol
d:L4 <t-a-te

"lbu-ibu isterimu (merfua). " (Qs. An-Nisaa' l4l: 23-24)

Dalam ayat ini, Allah @ menggunakan redaksi yang bersifat

global, sehingga firman Allah ini tidak boleh ditakhsis.

Namun demikian, terkait semua persoalan yang disebutkan
tadi, sebenamya ada silang pendapat yang telah ada sejak lama
maupun yang baru.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa ibu seorang
perempuan (merfua perempuan) tidak diharamkan bagi seorang
pria, kecuali terjadinya hubungan badan dengan puterinya yang
merupakan istri dari pria tersebut.

Hal itu sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur
periwayatan Hammad bin Salamah dari Qatadah, dari Khallas, dari
Ali bin Abi Thalib, bahwa ia pemah ditanya tentang seorang pria
yang menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan badan
dengan istrinya, "Apakah pria tersebut boleh unfuk mengawini ibu
dari mantan iskinya (mertua perempuannya)." AIi berkata, "Kedua

perempuan ifu kedudukannya sama, dan keduanya juga memiliki
hukum yang sama. Jika sang anak perempuan dijafuhi cerai oleh
seorang pria sebelum terjadinya hubungan badan dengannya,
maka pria tersebut boleh menikahi ibunya. Namun jika ia
mengawini ibunya, kemudian menceraikan ibunya sebelum
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melakukan hubungan badan dengan sang ibu, maka ia boleh

menikahi putrinya."

Ini merupakan pendapat atau riwayat yarry shahih dari Ali.

Ahmad bin Umar bin Anas Al-Udzri mengabarkan kepada

kami, Abu Dzarr Al Harawi mengabarkan kepada kami, Abdullah

bin Ahmad bin Hamawaih As-Sarakhsi mengabarkan kepada

kami, Ibrahim bin Khuraim mengabarkan kepada kami, 'Abd bin

Humaid mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan

kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Simak bin

Fadhl, yaifu Qadhi Shana'a, ia berkata: hnu Zubair berkata, "Anak

tiri perempuan dan ibunya itu kedudukannya sama. Tidak ada

masalah dengan keduanya, jika sang pria belum melakukan

hubungan dengan wanita tersebut (baik ibu atau pun anak tiri yang

dinikahi)."

Maksudnya, boleh menikahi anak tiri setelah menceraikan

ibunya, bila belum berhubungan badan dengan sang ibu. Atau

sebaliknya, boleh menikahi ibu dari perempuan yang dinikahi

(mertua perempuan), bila belum pemah melakukan hubungan

badan dengan perempuan itu.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari

Ibnu Juraij: Abu Bakar bin Hafsh yaitu hnu Umar bin Sa'd bin Abi

Waqqash mengabarkan kepada kami dari Muslim bin Uwaimir dari

Bani Bakr bin 'Abd Manah dari Kinanah, bahwa ia mengabarkan

kepada Muslim,

bahwa ia (Uwaimir) dinikahkan oleh ayahnya kepada

seorang perempuan di Tha'if (ya.,g masih merupakan sepupunya).

Uwaimir berkata, "Aku tidak pernah menyenfuh perempuan ifu,

sampai pamanku yang mempakan ayah dari perempuan yang aku
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nikahi ifu meninggal dunia dan meninggalkan istrinya. Dan istrinya
(ibu perempuan yang dinikahi) adalah seorang perempuan yang
kaya raya. Lalu., ayahku bertanya padaku, ,Apakah 

engkau
berhasrat terhadap ibunya?"'

Uwaimir melanjutkan, "Aku kemudian menanyakan
kepada Ibnu Abbas tentang hal itu, dan aku pun menyampaikan
kisah tersebut. [-alu Ibnu Abbas berkata, 'silakan nikahi ibunya'.',

setelah itu uwaimir menyebutkan lanjutan atsar tersebut
sampai akhir.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq:
Ibnu Abi uwais mengabarkan kepada kami, 'Abdurrahman bin Abi
Al Mawali menceritakan kepadaku dari Abdul Hakam bin Abdullah
bin Abi Farwah, bahwa seorang pria dari Bani Laits yang bemama
Ibnul Ajda', menikahi seorang gadis muda, kemudian gadis
tersebut meninggal dunia sebelum ia sempat melakukan hubungan
badan dengannya. hnul Ajda' kemudian melamar ibu dari
perempuan tersebut. Sang ibu menjawab, "Aku mau jika memang
aku halal bagimu."

Ibnul Ajda' kemudian mendatangi sekelompok sahabat
Rasulullah, dan di antara mereka ada yang memberikan
keringanan baginya (unfuk menikahi perempuan yang merupakan
ibu dari istrinya yang sudah wafat). Kemudian perawi menyebutkan
lanjutan atsar tersebut.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari
sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Farwah, dari Abu Amr Asy-Syaibani,
dari hnu Mas'ud, bahwa seorang pria dari Bani Samkh bin
Fazarah menikahi seorang perempuan, kemudian ia melihat ibu
dari perempuan tersebut (mertua perempuan), dan ia pun tertarik
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kepada ibu perempuan tersebut. [alu, ia meminta fatwa Ibnu

Mas'ud dan Ibnu Mas'ud ptrn memfatwakan kepadanya, agar ia

menceraikan perempuan yang dinikahinya, lalu menikahi ibu dari

perempuan yang diceraikannya itu. Pria tersebut kemudian

menceraikan perempuan yang dinikahinya, dan menikahi ibu dari

perempuan yang diceraikannya, hingga lahirlah beberapa orang

anak darinya. Perawi kemudian menyebutkan lanjutan atsar ini,

sebagaimana yang akan kami sampaikan setelah ini, insya Allah.

Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid dan yang lainnya.

Namun sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang

pria dibolehkan untuk menikahi ibu bagi mantan istrinya, jika sang

mantan ini belum sempat digauli, tapi kemudian keburu diceraikan.

Akan tetapi mereka tidak memperbolehkan pria tersebut menikahi

ibu dari mantan istrinya yang keburu meninggal dunia.

Hal ifu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami

melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Sulaiman bin

Harb mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al

Musa5ryab, bahwa Zaid bin Tsabit berkata tentang seorang pria

yang menceraikan isfoinya sebelum melakukan hubungan badan

dengannya, kemudian dia ingin menikahi ibu dari perempuan yang

diceraikannya ifu (mertua). Zaid bin Tsabit berkata, "Jika ia telah

menceraikan perempuan ifu sebelum melakukan hubungan badan,

maka ia boleh menikahi ibunya. Namun jika perempuan yang

dinikahinya tersebut meninggal dunia, maka ia tidak diperbolehkan

menikahi ibu bagi perempuan yang meninggal dunia itu."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal:

Hamd bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari

Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Jika pria
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tersebut menceraikan sang anak perempuan sebelum melakukan
hubungan badan dengannya, maka ia boleh menikahi ibunya.
Namun jika anak perempuan tersebut meninggal dunia, maka pria
tersebut tidak boleh menikahi ibunya."

sementara sekelompok ulama lainnya membedakan antara
ibu dan anak perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang
diriwayatkan kepada kami dari umar bin AI Khaththab, Ibnu
Umar, Zaid bin Tsabit, hnu Abbas dan sekelompok sahabat
lainnya.

Sekelompok ulama lainnya lagi bersikap taunqquf(Abstain)
dalam permasalahan tersebut. Hal itu sebagaimana yang
diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ismail bin
Ishaq Al Qadhi: hnu Abi uwais mengabarkan kepada kami,
Abdurrahman bin Abi Al Mawali mengabarkan kepada kami dari
Abdul Hakam bin Abdillah bin Abi Farwah, bahwa seorang pria
dari Bani Laits yang disebut Ibnu Al Ajda' menikahi seorang
perempuan, lalu perempuan ifu meninggal dunia, sebelum Ibnul
Ajda sempat melakukan hubungan badan dengannya. Ibnul Ajda
kemudian melamar ibu perempuan tersebut, lalu sang ibu
menjawab, "Tenfu saja aku mau, jika memang aku halal bagimu.,,

hnul Ajda' kemudian menanyakan hal itu kepada
sekelompok sahabat Rasulullah, dan di antara mereka ada yang
memberikan keringanan kepadanya (unfuk menikahi ibu dari
perempuan yang meninggal dunia), namun di antara mereka juga
ada yang melarangnya melakukan hal ifu.

Ibnul Ajda' berkata, "sesungguhnya Allah ffi telah
menetapkan hukum asal dalam persoalan ibu, dan memberikan
keringanan terkait anak perempuan. Tatkala mereka berbeda
pendapat tentang hal itu, maka Ibnu Al Ajda' pun menulis surat
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kepada Muawiyah dan menyampaikan perihal pemberian

keringanan yang diberikan oleh sejumlah sahabat Rasulullah

terhadap dirinya, serta larangan yang diberikan sebagian sahabat

lainnya kepada dirinya.

Muawiyah kemudian menulis surat balasan untuk Ibnu Al

Ajda' yang berisi, "Aku sudah menerima suratmu dan akupun

memahami permasalahan yang kau hadapi. Namun aku tidak

dapat menghalalkan apa yang Allah haramkan atasmu, atau

sebaliknya: Mengharamkan yang Allah halalkan bagimu. Demi

Allah, sejatinya perempuan itu banyak."

Demikianlah yang dikatakan Muawiyah dan tidak lebih dari

ifu. Ibnu Al Ajda' kemudian membawa surat Muawiyah tersebut

dan membacakannya kepada para sahabat Nabi. Maka mereka

pun berkata, "Muawiyah benar-"

hnu Al Ajda' kemudian berpaling dari perempuan tersebut

(mantan mertuanya), dan tidak jadi menikahinya.

Firman Allah @:

t ) ) -..,fr-d
'Anak-anak isterimu" (Qs. An-Nisaa' l4l: 23) diathafkan

atau ma'thuf kepada perempuan-perempuan yang haram dinikahi.

Halim tidak diragukan lagi. Sedangkan firman Allah:

t ,, 1.

rb)t+, C r-il|

"yang dalam pemelihamanmu" (Qs. An-Nisaa' [4]' 23)

merupakan sifat bagi kata mbaa'r'6 (anak tiri), dan tidak mungkin

selain itu. Sedangkan firman Allah:
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'dari isteri"(Qs. An-Nisaa' l4): 23) merupakan shirahbagi

kata raba' ib, dan tidak boleh selain itu. Sebab iika firman Allah ini
kembali kepada firman-Nya:

"*SL*1s
'ibu-ibu isteimu (mertua),,, (es. An-Nisaa. [4], 23-241

maka konteks kalimatnya menjadi:

:$)*s Gli&SG"E.*1s
"ibu-ibu isterimu (mert,a); dari isteri yang telah kamu

campuri."

Hal ini merupakan perkara yang mustahil.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa
istitsna atau pengecualian itu hanya berlaku unfuk kata raba.ib
saja. Namun tidak berlaku unfuk kata ummahatun nisa. Hanya
kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Mereka juga berbeda pendapat tentang anak tiri (anak istri).

Sekelompok ulama mengatakan, jika seorang pria telah
melakukan hubungan badan dengan ibunya yang dinikahinya,
berarti putri dari perempuan tersebut haram bagi pria tersebut,
apakah sang putri berada dalam asuhan pria tersebut ataukah
tidak.

Hal tersebut diriwayatkan kepada kami dari Jabir bin
Abdillah, "Jika seorang perempuan meninggal dunia sebelum
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digauli, maka pria yang menikahinya boleh menikahi putrinya, jika

pria ifu mau."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad bin

Salamah dari Qatadah, dari Al Hasan, bahwa Imran bin Al Husain

pemah ditanya tentang seorang pria yang menikahi seorang

wanita, kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya? Imran

berkata, "hu dari perempuan yang dinikahinya itu tidak halal

baginya, baik ia melakukan hubungan badan dengan istrinya atau

pun tidak. Namun jika ia menceraikan perempuan tersebut

sebelum melakukan hubungan badan dengannya, maka ia boleh

menikahi puhinya."

Pendapat itulah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah,

Malik, dan AsySyafi'i.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan pendapat seperti

pendapat kami. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari hnu
Juraij: hrahim bin Ubaid bin Rifa'ah mengabarkan kepadaku:

Malik bin Aus bin Al Hadtsan An-Nashrani mengabarkan

kepadaku, ia berkata,

"sebelumnya, aku mempunyai istri yang sudah melahirkan

anak unfukku, kemudian istriku ifu meninggal dunia, dan aku

mempunyai anak tiri darinya. Aku kemudian menemui Ali bin Abi

Thalib unfuk menanyakan permasalahan tersebut.

Ali kemudian bertanya padaku, 'Ada apa denganmu?'

Aku menjawab, 'lstriku meninggal dunia'.

Ali bertanya lagi, 'Apakah istrimu mempunyai anak

perempuan?'
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'Ya,' jawabku.

Ali bertanya lagi, 'Anak perempuan ifu berada di dalam
asuhanmu?'

'Tidak,' jawabku, 'Anak perempuan itu berada di Tha,if,.

Ali berkata, 'Jika demikian, nikahi saja anak perempuannya
ifu'.

Aku berkata, 'Bagaimana dengan firman Allah:

fL)# e6ii
'"Ug,ALi6i

'Anak-anak isterimu yang daram pemeliharaanmu dari isteri
yang telah kamu campuri'. (es. An-Nisaa. [4]: 23)

Ali berkata, 'Anak tirimu ifu tidak ada di dalam asuhanmu.
Larangan ifu hanya berlaku apabila anak tirimu ifu berada dalam
asuhanmu'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Hajjaj
bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraii, ia
berkata: Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku,

bahwa seorang pria dari Bani Sau,ah yang bemama
ubaidullah bin Ma'bad -lbrahim menyanjung pria ini dengan
kebaikan- mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya
menikahkannya dengan seorang perempuan, dan perempuan ifu
mempunyai anak dari pria lain. Lalu, keduanya (ubaidullah dan
perempuan tersebut) hidup bersama selama beberapa wakfu yang
dikehendaki Allah.
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Setelah itu, Ubaidullah menikahi seorang perempuan muda,

sehingga salah seorang dari keturunan suami pertama perempuan

tersebut berkata kepadanya, 'Engkau sudah menikahi ibu kami,

dan ia pun sudah fua, sehingga engkau tidak memerlukannya lagi

karena adanya perempuan muda, maka ceraikanlah ibu kami!'

Ubaidullah menjawab, "Tidak, demi Allah, kecuali jika

engkau menikahkanku dengan putrimu. "

Perawi berkata: Maka Ubaidullah pun menceraikan

perempuan tersebut, lalu ia dinikahkan dengan putri salah seorang

keturunan suami pertama dari perempuan tersebut. Namun pufui

tiri Ubaidullah ifu tidak berada dalam asuhannya, dan ayah dari si

putri ifu pun bukan anak kandung dari perempuan jompo yang

diceraikan Ubaidullah.

Ubaidullah bin Ma'bad berkata, "Aku kemudian mendatangi

Sufuan bin Abdillah, lalu berkata kepadanya, 'Tolong mintakan

fatwa kepada Umar bin Khaththab unhrkku'. Sufuan berkata,
'Engkau menghadap Umar langsung bersama diriku'. lalu Sufuan

pun membawaku menghadap Umar. Aku pun kemudian

menceritakan permasalahan itu kepada Umar. Setelah

menyimaknya, Umar kemudian berkata, 'Tidak masalah dengan

hal itu. Tapi pergilah, tanyakanlah perkara itu kepada Fulan,

kemudian kemarilah, dan beritahukanlah aku jawaban si Fulan itu'.

Sepengetahuanku, yang dimaksud Fulan oleh umar adalah AIi.

L^alu aku pun bertanya tentang hal itu kepada Ali. Dan Ali berkata,

'Hal itu tidak masalah'."

Tidak boleh mentakhsis syarat Allah dengan selain nash.

Namun sekelompok orang mengatakan bahwa maksud

firman Allah:
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'Yang telah kamu campurt..., "(Qs.An-Nisaa' l4l 23)

adalah persetubuhan. Penafsiran itu diriwayatkan secara

sah dari hnu Abbas, Thawus, Amr bin Dinar dan Abdul Karim Al
Jazan.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa seorang pria yang

menikahi seorang perempuan yang berstafus ibu, kemudian dia
mencium si ibu, maka hal ini dapat mengharamkan anak
perempuan si ibu bagi pria tersebut.

Namun diriwayatkan dari Atha secara sah bahwa yang
dimaksud dengan dicampuri adalah membuka, memeriksa dan
duduk di antara dua kaki perempuan yang dinikahi, baik itu terjadi
di rumah si pria maupun di rumah keluarga perempuan tersebut.
Atha berkata, "Seandainya pria tersebut hanya menyentuh, tapi
tidak menyingkap perempuan yang dinikahinya, maka anak
perempuan dari wanita yang dinikahinya tidak diharamkan baginya
karena perbuatan tersebut."

Diriwayatkan juga dari Atha' bahwa yang dimaksud dengan
dicampuri adalah bertemu dalam safu atap, meskipun tidak
melakukan sesuatu yang lebih jauh.

Akan tetapi, pihak-pihak yang tidak sependapat dengan
kami, yang tidak menjadikan 'keberadaan anak tiri dalam asuhan
sang suami' dan 'hubungan badan dengan istri' sebagai
pertimbangan, mereka mengacaukan permasalahan ini dengan
sejumlah atsar yang n:sak, antara lain:
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Atsar terputus yang bersumber dari Ibnu Wahb dari Yahya

bin Ayyub, dari Al Mutsanna bin Ashabah, dari Amr bin Syu'aib,

dari ayahnya, bahwa Rasulullah $ bersabda,

*..

,H Lb E,
'Jl) 

,t4J.t

" Pria mana saja yang menikahi seorang wanita, kemudian

melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut, maka ia fidak

halal menikahi puti dari wanita tersebut. Namun jika ia tidak

melakukan hubungan badan dengan wanita yang dinikahinya ifu,

maka silahkan saja ia menikahi puti dari wanita tersebut."

Atsar ini merupakan atsar yang rusak dan terpufus

sanadnya.

Sementara Yahya bin A5a7ub dan Al Mutsanna adalah dua

perawi yarrg dha'if.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang bersumber

dari Wahb bin Munabih, yang menyebutkan bahwa di dalam kitab

Taurat terhrlis, "Siapa saja yang menyingkap kemaluan seorang

perempuan dan putrinya, maka dia adalah orang yang terlaknat."

fugumentasi ini sangat lucu.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang bersumber

dari jalur periwayatan hnu Juraij: Aku diberi kabar dari Abu Bakar

bin Abdunahman bin Hakam, ia berkata,

"Seorang pria berkata, 'Ya Rasulullah, aku pemah berzina

dengan seorang perempuan pada masa jahiliyah. Apakah aku

boleh menikahi putrinya?' Beliau menjawab,

,Yr'tl,

L*.
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'Aku tidak berpendapat demihan, dan engkau tidak kyak

menikahi seorang wanita yang membuahnu melirik putrinya,
sebagaimana halnya dulu engkau meliriknya'.,,

Riwayat ini pun merupakan riwayat yang terpufus sanadnya
di dua tempat.

Mereka juga berargumentasi dengan riwayat yang
bersumber dari jalur periwayatan Ibnu wahab, dari yahya bin
Ayyub, dari Ibnu Juraii, bahwa Nabi $ bersabda tentang seorang
pria yang menikahi seorang perempuan, kemudian menyenfuhnya
dan tidak lebih dari itu, bahwa pria tersebut tidak boleh menikahi
putri dari perempuan tersebut (putri tiri pria tersebut).

Riwayat ini sanadnya lebih terpufus lagi.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits shahih yarry
bersumber dari ummu Habibah, ummul Mukminin, bahwa ia
berkata kepada Rasulullah fB,, "Aku mendapat berita bahwa Anda
akan melamar Durrah binti Abi salamah?" Mendengar perkataan
tersebut, Rasulullah S bersabda kepadanya,

Yi ,l:;,!J
tlo /
*-

fit) 6t ,"J.'r)L;, io*.: "Sl I 'j *t,
.yv)l'J, G;i
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"Demi Allah, perempuan tersebut (Durah)

bukanlah anak tiriku, tetap saja ia tidak halal bagiku, karena ia

puti dari saudara susuanku."

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami

berkata, dalam hadits ini Rasulullah # tidak menyebut keberadaan

putri tirinya itu di dalam asuhannya.

Kami katakan: Rasulullah,S juga tidak menyebutkan

bahwa hubungan badan yang dilakukan dengan ibu dari

perempuan tersebut (Ummu Salamah). Karena yang disebutkan di

dalam hadits ini hanyalah keberadaan anak tiri beliau saja, dan

dengan akad nikah (beliau dengan Ummu Salamah{ah) anak

perempuan tersebut menjadi anak tiri beliau. Tidak ada silang

pendapat bahwa hal itu tidak mengharamkan anak perempuan

tersebut untuk beliau nikahi. Bagaimana tidak demikian, sementara

hadits menyebutkan demikian. Hadits ini diriwayatkan oleh Sufyan

bin Uyainah serta yang lainnya, yaifu Hisyam bin Urwah.

Hadits tersebut juga diriwayatkan orang-orang yang

susunannya dalam sanad berada di bawah Hisyam, dan mereka

menyebutkan keterangan tambahan, sebagaimana yang

disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Daud As-

Sijistani:

Abdullah bin Muhammad An-Nufaili mengabarkan kepada

kami, Zuhair bin Muawiyah mengabarkan kepada kami dari

Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Zainab binti Abi Salamah,

bahwa Ummu Habibah berkata, "Ya Rasulullah -dalam sebuah

hadits yang panjang- aku mendapat berita bahwa Anda akan

melamar putri Abu Salamah?" Mendengar perkataan tersebut,

Beliau bertanya, "Putri Abu Salamah?" Ummu Habibah

menjawab, "Ya, benar, putri Abu Salamah." Beliau bersabda,
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" Demi Allah, seandainya wanita itu bukanlah anak tiriku
yang berada dalam pengasuhanku, tetap saja ia tidak hatat bagiku,
karena ia adalah putri saudara susuanku."

Seperti itulah redaksi yang diriwayatkan oreh Abu Salamah,
Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, dan Laits bin sa'd. Mereka
semua meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dan mereka
menyebutkan di dalamnya bahwa Rasulunah menyebutkan
keberadaan perempuan tersebut sebagai anak tiri beliau yang
berada dalam asuhan beliau.

seperti itu pula keterangan yang diriwayatkan kepada kami
dari jalur periwayatan Al Bukhari:

Abu Al Yaman bin Hakam bin Nafi, mengabarkan kepada
kami, syru'aib bin Abi Hamzah mengabarkan kepada kami dari Az-
Zuhri, ia mengabarkan kepadaku dari Urwah bin Az-zubair, bahwa
zainab binti Abi Salamah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu
Habibah binti Abi Sufuan mengabarkan kepadanya dari
Rasulullah S tentang hadits tersebut. Dan di dalam hadits tersebut
dinyatakan:

" Seandainya perempuan tersebut bukanlah anak tiriku yang
berada dalam pengasuhanku."

.q->'c",*)*"1 q:i";
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Tidak diragukan dan tidak ada silang pendapat, bahwa itu

merupakan hadits yang sama, yang terkait dengan peristiwa yang

sama, di tempat yang sama pula, dimana sebagian perawi tidak

mencafumkan safu kata, namun perawi lain yang setara

dengannya atau yang lebih tinggi hapalannya darinya

mencantumkan kata tersebut.

Oleh karena itut, tidak halal berargumentasi dengan riwayat

yang redaksi tidak lengkap untuk menyalahi apa yang tertera

dalam Al Qur'an.

Pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kami pun

mengaburkan permasalahan ini dengan sejumlah pemyataan

bodoh. Misalnya mereka mengatakan bahwa yang dimaksud

dengan firman Allah:

I )-t

€tra
"Yang dalam pemeliharaanm4 "(Qs. An-Nisaa' l4l:23-24)

Ini berdasarkan keumulnan yang biasa terjadi-

Ini merupakan dusta yang mengatasnamakan Allah,

sekaligus pemberitahuan perkara batil dari-Nya.

Contoh lainnya adalah ucapan mereka terkait firman Allah:

Agfr ct

6A
Uti riTr-z>/ - 4, ..2//+
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'Hai nabi, Kami telah menghalalkan bagimu
isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya.,, (es. Al
Ahzaab [33]: 50)

Namun firman Allah itu tidak membuat wanita yang tidak
diberi mahar diharamkan bagi beliau.

Terkait dengan argumentasi mereka itu, kami katakan
bahwa seandainya tidak ada nash lain tentang wanita yang
dihibahkan dan wanita yang belum ditetapkan mahamya, maka
perempuan-perempuan yang mahamya belum dibayarkan itu tidak
akan dihalalkan.

Sementara kalian tidak mempunyai nash yang mengharam-
kan perempuan yang mengharamkan anak tiri yang tidak berada
dalam pengasuhan suami ibunya.

contoh lain dari pernyataan mereka adalah pendapat
mereka yang menyebutkan bahwa semua pengharaman (terhadap
wanita yang haram dinikahi) itu dilatarbelakangi oleh dua sebab.
oleh karena itu, jika sebab yang ada hanya safu saja, apakah ifu
bisa menimbulkan pengaruh?

Terkait pemyataan mereka ifu, Ali berkata: pemyataan ini
merupakan kebohongan an-sich, karena sebab ifu tidak mem-
punyai pengaruh sedikit pun, apabila ia tidak bersama sebab yang
telah dinashkan bersamanya.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami
juga mengklaim bahwa hrahim bin Ubaid, perawi yang
meriwayatkan pembolehan tersebut dari Ali, merupakan perawi
yang tidak diketahui keberadaannya.

Ali berkata: Justru merekalah yang berdusta. Karena
hrahim bin ubaid itu merupakan perawi yang masyhur dan tsiqah.
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Haditsnya diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih dan yang

lainnya.

Dengan demikian, jelaslah kerusakan pendapat mereka

secara meyakinkan. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta

alam.

1861. Masalahr Seorang pria boleh memadu seorang

wanita dengan (1) mantan istri dari ayah wanita tersebut, (2)

mantan istri dari anak wanita tersebut, dan (3) putri dari paman

wanita tersebut (dari pihak ayahnya). Karena tidak ada nash yang

mengharamkan hal tersebut. Ini merupakan pendapat Abu

Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Demikian pula, seorang pria juga halal menikah dengan

(mantan) istri dari laki-laki yang menikah dengan ibu pria tersebut.

Namun dalam permasalahan ini, ada silang pendapat yang telah

ada sejak lama, akan tetapi sekarang ini kami tidak tahu ada yang

mempersoalkan.

Demikian pula, diperbolehkan pemikahan pria yang

terkebiri, mandul dan tidak subur. Karena tidak pemah ada nash

yang melarang hal ihr. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1863- Masalah: "Hubungan badan yang haram" tidak

dapat mengharamkan "pemikahan yang halal", kecuali dalam satu

kasus, yaitu ketika seorang pria berzina dengan seorang seorang

wanita, maka wanita ini selamanya tidak boleh dinikahi oleh

keturunan laki-laki dari pria yang berzina dengan perempuan

tersebut.
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Adapun jika seorang anak berzina dengan seorang wanita,
kemudian wanita tersebut bertaubat, maka perzinaan tersebut tidak
mengharamkan ayah dan kakek si anak unfuk menikahi wanita
yang pemah berzina dengan si anak.

Siapa saja yang berzina dengan seorang perempuan, maka
tidak haram baginya setelah bertaubat unfuk menikahi ibu atau
anak perempuan dari perempuan yang berzina dengannya ifu.

Pemikahan yang rusak dan perzinaan ifu kedudukannya
sama dalam hal ini.

Dalilatas hal itu adalah firman Allah:

C { y j.;ti C r43:6t;'& C, I;91 rs
e // - -zJV,ro

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita 5nng telah
dikawini oleh ayahmu kecuali yang telah berlalu." (es. An-Nisaa
141:22)

Nikah, dalam bahasa yang dengannya AI eur.an
difurunkan, memiliki dua arti:

Pertama: Senggama, baik secara halal maupun haram.

Kedua' Akad nikah.

oleh karena itulah tidak boleh mengkhususkan ayat (yang
mengandung) kata tersebut (dengan makna tertentu) hanya
berdasarkan pada dakwaan semata, tanpa ada nash yang berasal
dari Allah maupun Rasul-Nya.
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Jadi, nikah,/hubungan badan apa pun yang dilakukan oleh

seorang pria terhadap seorang wanita, baik wanita tersebut

merupakan wanita merdeka atau hamba sahaya, maka wanita

tersebut tetap diharamkan bagi anak dari pria tersebut,

berdasarkan nash Al Qur'an.

Kami juga sudah menjelaskan bahwa anak dari anak (cucu),

kedudukannya tetaplah anak, berdasarkan firman Allah:

i'rl; -di_

'Hai anak Adam...." (Qs. AIA'raaf 171:26)

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan sekelompok

Salaf.

Dan tidak ada nash yang mengharamkan pemikahan yang

halal, hanya karena pemah terjadinya hubungan badan yang

haram (perzinaan). Dengan demikian, tidak boleh mengatakan

pendapat seperti ifu, karena ifu berarti sama saja dengan

mensyariatkan sebuah syariat yang tidak diizinkan oleh Allah.

Di antara pihak-pihak yang dari mereka diriwayatkan

kepada kami bahwa hubungan badan yang haram dapat

mengharamkan pemikahan yang halal, adalah sebagai berikut:

Pendapat tersebut diriwayatkan kepada kami dari hnu
Abbas, dan bahwa ia pemah memisahkan seorang pria dengan

istrinya, setelah istrinya melahirkan tujuh orang anak baginya, yang

semuanya menjadi orang-orang yang membawa senjata. Itu karena

pria tersebut pemah menggauli ibu mereka secara tidak halal.
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Diriwayatkan dari Mujahid bahwa tidak layak bagi seorang

laki-laki yang pemah berbuat nista dengarr seorang perempuan,

untuk menikahi ibu perempuan tersebut.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Al
Hakam bin Utaibah, ia berkata: Ibrahim An-Nakha'i berkata,
"Apabila yang halal (pemikahan) dapat mengharamkan yang

haram, maka yang haram (perzinaan) lebih dapat mengharamkan
yang haram."

Diriwayatkan dari Ibnu Ma'qil, "Perempuan tersebut tidak
halal dalam pemikahan yang halal. Jadi, bagaimana mungkin ia
dihalalkan pada hubungan badan yang haram."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Jarir bin
Hazim, dari Qais bin Sa'd, dari Mujahid, ia berkata, "Apabila

seorang pria mencium, menyenhfi atau melihat kemaluan seorang
wanita dengan syahwat, maka diharamkan bagi pria tersebut ibu
dan anak perempuan wanita tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Abdullah bin
Mashih, ia berkata, "Aku bertanya kepada hrahim An-Nakha'i
tentang seorang pria yang berbuat mesum dengan seorang
perempuan, lalu ia hendak membeli atau menikahi ibu dari
perempuan tersebut? Maka Ibrahim An-Nakha'i pun tidak
menSmkai hal itu."

Diriwayatkan dari Sufi7an bin Uyainah, dari Amr bin Dinar,
bahwa ia bertanya kepada Ikrimah maula Ibnu Abbas tentang
seorang pria yang berbuat zina dengan seorang perempuan,

apakah pria itu boleh menikahi gadis yang pemah disusui oleh
perempuan yang berzina dengannya itu? Ilaimah kemudian
menjawab, "Tidak boleh. "
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Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Perempuan-perempuan

yang diharamkan karena adanya pemikahan yang halal, maka

mereka juga diharamkan karena adanya hubungan badan yang

haram-"

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musa5ryab, Abu Salamah bin

Abdurrahman bin Auf dan Urwah bin Az-Zubair tentang seorang

pria yang berzina dengan seorang wanita, bahwa pria tersebut

tidak pantas unfuk menikahi anak perempuan dari wanita tersebut,

selamanya. Pendapat ini merupakan pendapat Ats-Tsauri. Tenfu

saja haram.

Karena diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwalntan

Al Bukhari, ia berkata: Diriwayatkan dari Yahya Al Kindi, dari Asy-

Sya'bi dan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain, keduanya

sarna-sama berkata, "Pria mana saja yang melakukan sodomi

terhadap seorang anak, maka dia tidak halal untuk menikahi ibu

dari anak tersebut."

Pendapat ini dikernukakan oleh Al Auza'i hingga ia berkata,

"Pria mana saja Snng menyodomi seorang anak, maka pria

tersebut Udak halal unhrk menikahi puhi dari anak tersebut."

Sementara ifu, Abu Hanifah dan para sahabatrya

mengatakan, iika seorang pria menyenfuh karena syahwat yang

diharamkan, atau melihat kemaluan perempuan dengan syahwat,

maka tidak halal baginya untuk menikahi ibu maupun anak

perempuan dari wanita tersebut. Perempuan tersebut juga tidak

halal unfuk menikah dengan ayah maupun anak pria tersebut,

selamanya-
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Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat
Malik. Hanya saja, Malik tidak mengharamkan kecuali dengan
adanya hubungan badan saja.

Namun demikian, ada sejumlah ulama lainnya yang berbeda
pendapat dengan mereka, dan para ulama ini tidak
mengharamkan nikah yang halal karena pernah terjadinya
hubungan badan yang haram. Hal tersebut diriwayatkan juga

kepada kami dari Ibnu Abbas.

Diriwa5ratkan dari Hammad bin Salamah: yahya bin
Ya'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Sesuafu yang
haram itu fidak bisa mengharamkan 5nng halal."

Diriwa5ntkan melalui jalur periruayatan Abu Ubaid: yahya

bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, hnu Abi Dzi,b
mengabarkan kepada kami dari pamannya melalui jalur ibu, yaitu
Al Harits bin Abdurrahman, dari Sa'id bin AI Musagryab, dan
Urwah bin Zubair, keduanya sama-sama berkata, "yang haram ifu
tidak dapat mengharamkan yang halal."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari
Ma'mar, dari Az-zuhri, bahwa ia pemah ditanya tentang seseorang
yang berbuat zina dengan seorang perempuan. lalu Az-Zuhri
menjawab, "Sesuatu yang haram tidak dapat mengharamkan yang
halal."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Mujahid dan Sa,id
bin Zubair, keduanya sama-sama berkata, "perbuatan yang haram
itu tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal."

Pendapat tersebut merupakan salah satu dari dua pendapat
Malik. Dan pendapat tersebut juga menrpakan pendapat I--aits bin
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Sa'd, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para sahabat keduanya, serta

para sahabat kami.

Pihak-pihak yang melarang hal tersebut berargumentasi

dengan qiyas atas keumuman firman Allah Ta'ala:

[ {l j.",ti G rL3:6t;'& (, li{l *S
c -u , -/&Y' rs

'Dan janganlah l<amu kawini qmnib-umnita yang telah

dikawini oleh aSnhmu kecuali tnng telah berlalu. " (Qs. An-Nisaa

l4l:22l.

Mereka juga berargumentasi dengan dua rirrrayat mursal.

Pada sanad salah safunya terdapat hnu Juraij. Rivlrayat

yang pertama ini menyebutkan bahwa Ibnu Juraij berkata,
"Aku mendapatkan berita dari hnu Bakr bin Abdurrahman

bin Ummi Al Hakam, bahvra seorang pria bertanya kepada
Rasulullah $ tentang seomng uanita yang pemah dizinainlp pada

masa jahiliyah, apakah sekarang ia boleh menikahi putri dari
wanita tersebut. Lalu Rasulullah $ menjawab,

.WtLkG Jer44.t,/U

'ii;r'# ti i U;.,r, u; 6)i y

"Aku tidak berpendapat dernikian, dan engkau tidak kyak
menikahi seorang wanita Smng membuabnu melirik putinya,
sebagaimana halryn dulu engkau metrikngn."
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Riwayat lainnya adalah riwaSnt lrang terdapat Al Hajjaj bin
Arthah pada sanadn5a, dimana Al Hajjaj menukil riwayat ini dari
dari Abu Hani', ia berkata, "Rasulullah $ bersaMa,

\) t#i ;i l; il zf-*t gj ;t'*: a
- z )zo.

.Wrl

'Siapa aja 5nng melihat kemaluan seorang perempuan,
maka tidak halal baqnW ibu maupun anak peranpuan dari wanita
tersebut'."

Adapun qilras atas keumuman a},rat tersebut, maka perlu
diketahui bahwa semua qiyas itu batil.

Adapun dua hadits tersebut, perlu diketahui bahwa dua
hadits tersebut merupakan dua hadits mutal dan hadits mursaliit
tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi salah satu dari dua hadits
mursal ifu sanadnya terpufus, dan Abu Bakar bin Abdurrahman
bin Ummu Al Hakam merupakan perawi gnng tidak diketahui
keadaannya, sementara dalam sanad riwayat mursal lainnya
terdapat Al Hajjaj bin Arthah, seorcu-rg perawi yang celaka, yang

meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hani, seorang perawi yang
tidak diketahui identitasnya.

Dua hadits tersebut juga ditentang oleh hadits lain. Namun
kami tidak akan menyebutkan hadits lain ini sebagai argumentasi,
akan tetapi sebagai penentang terhadap argumentasi yang rusak,
yang jika pun sasuatu yang dijadikan sebagai penentang ini tidak
lebih baik daripada yang ditentang, akan tetapi ia tidak berada di
bawah sesuafu yang ditentang ifu-
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Hadits yang dimaksud itu adalah hadits yang diriwayatkan
melalui jalur periwayatan Abdullah bin Nafi' dari Al Mughirah bin
Ismail, dari Utsman bin Abdurrahman Az-Zuhri, dari hnu Syihab,
dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah $ ditanya tentang

seorang pria yang mengikuti seorang perempuan yang haram,
"Apakah pria boleh menikahi putri atau ibu dari wanita tersebut?"

Beliau menjawab,

t? ik Y ?:--- ,?t$t ?'; Y
lz

.Y>t;

txt

"Sesuafu yang hanm ifu frdak dapat mengharamkan (yan7

halal), akan tetapi tang dapat mengharamkan hanyalah
pemikahan gnng halal."

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan

mengatakan, pria mana saja yang menggauli budak perempuan

atau isfuinya yang sedang haid, atau salah safu dari keduanya yang
sedang berihram atau sedang beriktikaf, atau menggauli salah

safunya pada siang hari bulan Ramadhan, atau menggauli budak
perempuannya yang berstafus sebagai pa,yernbah berhala atau

kafir dzimmi, dan itu dilakukan se@ra sengaja dan sadar (tahu

akan keharamannya), maka ifu berarti pria tersebut telah

melakukan hubungan badan yang diharamkan.

Tidak ada silang pendapat pula bahwa hubungan badan

tersebut merupakan hubungan badan yang bisa membuat pria
tersebut diharamkan (unfuk menikah) dengan ibu maupun anak
perempuan dari wanita yang melakukan perbuatan tersebut,
sekaligus membuat perempuan tersebut diharamkan (unfuk
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dinikahi) oleh ayah maupun anak dari pria yang melakukan
perbuatan tersebut. Demikian pula dengan hubungan badan haram
lainnya.

sebenamya permasalahannya tidak seperti yang mereka
katakan. Justru pria tersebut telah menggauli 'ranjang' yang halal,
akan tetapi 'ranjang' tersebut diharamkan baginya karena adanya
suafu alasan tertenfu. Seandainya alasan ini hilang, maka 'ranjang,
itu halal.

Tidak ada juga silang pendapat pula bahwa tidak ada
hukuman had atas perbuatan tersebut, karena pria tersebut
menggauli isbi atau hamba sahayanya secara benar. Sehingga
tidak ada perbedaan di antara dua permasalahan tersebut. Kepada
Allahlah kita memohon taufik.

Mereka juga mengabwkan permasalahan ini dengan
mengatakan bahwa pria mana saja yang merakukan hubungan
badan dalam akad nikah yang rusak, baik pria tersebut tidak
mengetahui hukumnya atau pun karena alasan lainnya, maka
hubungan badan tersebut mempakan hubungan badan yang
diharamkan, dan ifu bisa membuat ibu maupun anak perempuan
dari wanita yang digauli tersebut haram bagi sang pria, sekaligus
juga membuat perempuan yang digauli tersebut haram bagi ayah
dan anak sang pria tersebut.

Apa yang mereka katakan ini pun tidak didasari oleh dalil
yang menunjukkan akan kesahihannya, baik itu dalil dari Al
Qur'an maupun sunnah, dan tidak ada hujjah pada selain
keduanya.

Kami katakan: Perempuan tersebut haral untuk dinikahi
oleh anak dari pria tersebut, dan pria tersebut juga halal unfuk
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menikahi ibu maupun anak perempuan dari wanita tersebut.

Karena perempuan tersebut sebenamya bukanlah istrinya dan juga

bukan pula budaknya, sehingga ibu maupun anak perempuan dari

perempuan tersebut tidak haram bagi si pria. Dan orangfua si pria
juga tidak haram bagi perempuan tersebut, karena perempuan

tersebut bukanlah iski dan anaknya dan bukan pula perempuan

anaknya.

Seandainya hal tersebut seperti yang mereka katakan,

maka tidak boleh unhrk membubarkan pemikahan pria itu dengan

wanita tersebut, dan kedua belah pihak pun akan saling mer.r.rarisi.

Namun karena di antara keduanya tidak terbangun hak

unfuk saling ma,varis, maka dapat dinyatakan secara shahih bahwa

perempuan tersebut bukanlah perempuan dari laki-laki tersebut-

Namun demikian, si perempuan tersebut diharamkan bagi

si pria, karena ia termasuk prempuan yang dinikahi oleh ayahnya,
jika memang sang ayah menggauli perempuan tersebut. Tapi jika

sang ayah tidak menggauli perempuem tersebut, maka perempuan

tersebut tidak diharamkan bagi si anak.

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan

mengatakan, pria mana saja lnng menggauli seorang budak
perempuan yang dimiliki secara berserikat antara dia dengan pria

lainnya, maka ihr merupakan hubungan badan yang diharamkan.

Hubungan badan tersebut bisa membuat perempuan itu haram

untuk dinikahi oleh ayah maupun anak dari pria tersebut, dan pria

tersebut juga haram unfuk menikahi ibu maupun anak perempuan

dari wanita tersebut-

Apa yang mereka katakan ifu merupakan suatu hal yang

batil. Justru perbuatan tersebut merupakan perbuatan zina semata,
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dan kami tidak mendapati di dalam kitab Ailah keterangan yang
menyebutkan bahwa ada seorang budak perempuan yang halal
untuk digauli oleh dua orang laki-laki. Ini mempakan perbuatan
anjing dan ajaran setan, bukan perbuatan manusia dan bukan pula
ajaran agama Allah.

Dengan demikian, maka ibu maupun anak perempuan dari
wanita tersebut tidak diharamkan bagi laki{aki ifu, dan perempuan
tersebut juga tidak diharamkan bagi anak dari lakilaki tersebut.
Akan tetapi, perempuan tersebut diharamkan baE ayah dari laki-
laki tersebut, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan.
Kepada Allah{ah kita memohon taufik-

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan
mengatakan, apabila dalil yang menghalalkan berbarengan dengan
dalil yang mengharamkan, maka dalil yang mengharamkan lebih
dominan.

Ini merupakan pendapat lrang tidak 
'alid dan tidak

ditopang oleh dalil AI Qur'an maupun Sunnah. Orang yang
rnembenarkan pemyataan ini harus menyatakan: pria mana saja
yang berzina dengan seorang perempuan, maka pria tersebut tidak
halal untuk menikahi perempuan tersebut, selamanya. Karena
pada dirin5ra telah terdapat perkara yang haram dan yang halal.

Sebagian dari mereka juga mengaburkan permasarahan ini
dengan hadits tentang anak dari ibunya Zam,ah, dimana
Rasulullah $ menisbatkan anak tersebut kepada zarn'ah. Namun
beliau memerintahkan saudah (binti Zam'ah) agar berhijab dan
menutup diri dari anak ifu.

Sebenamya kami sudah berusaha unfuk memahami benfuk
argumentasi mereka dari hadits ini, namun kami tidak dapat
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memahaminya. Karena argumentasi mereka ini merupakan

argumentasi yang sangat nyata kekeliruannya, sementara hadits

tersebut begifu jelas dan shahih maknanya.

Yaihr bahwa Rasulullah $ menisbatkan anak tersebut

kepada 7am'ah, karena se@ra kasat mata anak itu dilahirkan di

atas ranjangnya Zam'ah. Namun demikian, Rasulullah $
memfatwakan kepada saudari anak tersebut, yaifu (Saudah binti

Zam'ah) Ummul Mukminin agar anak itu jangan sampai

melihatrya. Karena dikhawatirkan anak ihr bukan berasal dari air

mani ayahnya (tepatrya, kakeknya).

Sikap seorang perempuan yang menufup diri dari saudara

kandungnya merupakan suafu hal yang diperbolehkan, apabila

hubungan mahram belum dapat dipastikan dan ia pun tidak

menolaknya. Tidak ada nash yang melarang hal tersebut. Kepada

Allah-lah kita memohon taufik.

Apabila semua upaya mereka untuk mengaburkan

permasalahan ini sudah bisa te6antahkan, dan segala puji bagi

Allah Tuhan semesta alam yang telah meunriudkan hal itu, maka

sekarang kami akan mengemukakan dalildalil Snng menunjukkan

atas keabsahan pendapat kami.

Argumentasi kami adalah, Allah & telah menjelaskan

kepada kita wanita+ranita lang haram dinikahi sampai hrntas.

Setelah itu, Allah S berfirman,

'4r;3 &Lir,sfp:;t {;11,F-Je
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"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaifu)

mencari istei-isteri dengan hartamu unfuk dikawini bukan unfuk
berzina. "(Qs- An-Nisaa' I4l: 24)

Jadi, siapa saja yang mengharamkan sesuatu bukan
berdasarkan penjelasan Al Qur'an, berarti dia sudah menyalahi AI
Qur'an, mengharamkan apa yang Allah & halalkan, dan

memberlakukan sesuafu dalam agama yang tidak diizinkan Allah.
Ini merupakan perbuatan yang mengandung dosa sangat besar.
Kepada Allah-lah kita memohon taufik.
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41A/r *V
KITAB SUSUAN

1863- Masalah: Orang yang mempunyai dua orang istui,

dua orang budak wanita, atau seorang iski dan seorang budak

wanita, lalu salah seoftung wanita tersebut menlnrsui seorang bayi

lakilaki susuan yang bukan mahram dengan air susu yang keluar

dari rahimnya; dan unnita 56ng lain menytrsui seorang bayi

perempuan susuan 3png juga tdak punya ikatan mahnn dengan

air susu yang keluar dari rahimnya, maka setelah der,r,rasa nanti,

salah seorang anak susuan ini tdak boleh sama sekali menikahi

anak susuan 3lang lainnlra.

Anak laki-laki susuan itu dilarang menikahi anak

perempuan dari ibu susuannya, karena mereka berstafus sebagai

saudara peremptrannlra. Dalam hal ini, baik anak perempuan

tersebut terlahir sebelum atau pun sesudahnya. Para saudara

perempuan dari ibu susuan pun juga haram dia nikahi, karena

mereka berstatus sebagai saudara perempuan ibu lkhalah)
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susuannya. Ibu dari ibu susuan pun haram dinikahi oleh anak

susuan, karena mereka itu adalah neneknya.

Selanjutnya, anak susuan ifu haram menikahi para saudara

perempuan dari suami; gang isfuinya telah menyusui dengan air

susu dari rahimnya (ibu susuan), karena mereka ihr berstafus

sebagai saudara perempuan dari bapak susuan (Amah)- Dia haram

menikahi ibu dari bapak susuannya, karena mereka berstatus

sebagai neneknya. Dia juga haram menikahi wanita lain yang

disusui oleh istrinya dengan air susu yang berasal dari rahimnya,

karena wanita ini berstatus adalah anak perempuannya. Begifu

pula haram bagi laki{aki lain menikahi anak tersebut yang pemah

disusui istrinya-

Hukum anak perempuan yang disusui oleh istri seseorang

sama dengan hukum anak perempuan kandung. Seorang laki-laki

tidak boleh menggabungkan dua orang saudara perempuan susuan

dalam ikatan pemikahan.

Dalilnya yaifu firman Allah @ tentang wanita yang haram

clinikahi:

G rUvSi l|rH.As
-z / /nr?

Y*j)l
"lbu-ibumu yang men5rusui kamu, saudara-saudan

perempuanmu sesusuan, "(Qs. An-Msaa' 14]r. 23).

Dalil berikutnya adalah sabda Rasulullah S,

.i'r\ jt'd 
? H- C 

LV'S: j: ?"1-
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'Diharamkan akibat adanya susuan apa trug dihararnkan
lantaran melahirkan. "

Seluruh keterangan yang telah kami sampaikan maupun
yang belum kami sampaikan masuk ke dalam kategori ini. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Seluruh hubungan mahram akibat susuan ini tidak
diperselisihkan oleh para ulama, kecuali dalam empat hal, yaifu:

Labanul fahl;/ sifat dan bilangan susuan yang menjadikan mahram;
susuan anak yang sudah besar; dan susuan dari jenazah

perempuan.

L864- Masalah: l^abanul /a6l menimbulkan adanya
hubungan mahram. Pengertiannya sebagaimana telah aku
singgung di depan: yaitu, istri seseorang menyusui bayi laki-laki
yang bukan anak kandungnya, dan istri yang lain menyrsui bayi
perempuan yang bukan anak kandung, maka bayi ini (setelah

cukup umur) haram dinikahkan dengan bayi yang safunya.

Sejumlah ulama salaf berpendapat: I-abanul fahl W sarna

sekali tidak mengakibatkan hubungan adanya mahmm. Perr3lataan
ini seperti dikemukakan oleh Aisyah Ummul Mukminin 6, yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwa5ntkan Abu Ubaid;
Isma'il bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin
Amr bin Alqamah, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin
Muhammad dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa
beliau mengizinkan menemuinya tanpa hi;ab orang Snng disusui

I Menurut ulama Zhahinlah, labnul fahtadalahisti seseorang menyr.rsui bayi
laki-laki bukan anak kandungnya, lalu istinya yang lain menynrsui bayi perempuan
bukan anak kandungnya, maka kedua bayi setelah cukup umur haram dinikahllan.
Uh. Al Qamus Al Fiqhi Lughatan ua Isthilahan, Sa'di Abu Jaib, hlm. 827. pent.l
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oleh para saudara perempuannya dan anak-anak perempuan

saudara laki-lakinya. Namun, dia tidak mengizinkan orang yang

disusui oleh pam istui saudara laki-lakinya dan anak lakiJaki para

saudara laki{akinya.

Riwayat yang sama juga dikemukakan dari jalur
periwayatan Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim, bahwa

ayahnya menceritakan haltersebut dari Aisyah Ummul Mukminin.

Riwayat berikutaya dari jalur periwayatan Sa'id bin
Manshur; Abdul Azizbin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan
kepada kami, dia berkata: Rabi'ah, Yahya bin Sa'id, Amr bin
Abdullah, dan Aflah bin Hamid mengabarkan kepadaku. Mereka
semua bersumber dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar
Ash-Shiddiq, dia berkata: "Dahulu orang yang disusui oleh anak-
anak perempuan Abu Bakar boleh rnasuk menemui (tanpa hijab)

Aisyah Ummul Mukminin, sedangkan orang yang disusui oleh para
istri Abu Bakar tidak boleh masuk untuk menemuinya."

Selanjutnya riwayat Abdurqazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri
ciari Khusaif, dai Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya:
Abdullah bin Umar, dia berkata: "Tidak masalah dengan labanul
fahl-" Kami meriwalratkan keterangan itu dari jalur periwayatan

Jabir bin Abdi[ah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Isma'il bin
Ja'far mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari
Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah bin Al Aswad, bahwa
ibunya; Zainab binti Ummu Salamah Ummul Mukminin disusui

oleh Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, istri Az-Zubair. Zainab
menuhrrkan, "Abdullah bin Az-Zubair mengirim seorang ufusan
kepadaku dengan maksud meminang putriku; Ummu Kultsum,
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untuk dinikahkan dengan saudaranya, Hamzah bin Az-Zubair.
padahal, Hamzah juga putra (susuan) Al Kalbiyah.

Oleh karena itu, aku bertanya kepada utusan Abdullah bin
Az-Zubair, "Apakah dia halal dinikahinya? Dia anak perempuan
saudara laki{akinya."

Abdullah bin Az-Zubair pun kembali mengirim utusan

kepadaku. Dia berkata, "Sebenamya anda bermaksud melarang
pemikahan ifu. Aku dan anak yang dilahirkan oleh Asma adalah

saudara laki{akimu. Sedangkan anak-anak kandung Az-Zuban dari
istri yang lain; selain Asma, bukanlah saudara laki-lakimu. Kirimlah
seorang ufusannya unhrk menanyakan hal ini?"

Aku pun mengirim ufusan unfuk menanyrakan hal tersebut-
Para sahabat Rasulullah $ yang banyak dan para Ummul

Mukminin menlntakan, "Sebenamya susuan dari pihak laki-lah
tidak menjadikan mahran sedikit pun." Akhimya, Zainab pun
menikahkan Ummul Kutsum dengan Hamzah bin Az-Zubair.

Pemikahan itu langgeng sampai Zainab wafat.

Sementara itlr dari jahr Al-Hajjaj bin Al-Minhal, bahwa

Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Yahya bin
Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada kami bahr,va Hamzah bin
Az-Zubat bin Al Awwam menikahi puti Zainab binti Ummu
Salamah, padahal dahulu Tainab binti Ummu Salamah disusui oleh

Asma' binti Abu Bakar yang sedang menyusui AzZuban.

Yahya bin Sa'id menufurkan, 'Dahulu istri Salim bin
AMullah bin Umar bin Al Khaththab menlnrsui Hamzah bin
Abdullah bin Umar. Kemudian Salim bin AMullah dikaruniai
seorang anak laki-laki bemama Umar dari istrin5ra yang lain.
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Setelah dewasa, Umar menikahi putri Hamzah bin Abdullah bin
Umar.

Diriwayatkan dari jalur periwagratan Sa'id bin Manshur;
Abdul Azu bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada
kami, Amr bin Husain maula Qudamah bin Mazh'un mengabarkan
kepadaku, bahwa Salim bin Abdullah bin Umar menikahkan
putranya dengan saudari perempuannya yang seayah dari
hubungan susuan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dan Waki'.
Abdurrazzaq berkata: Dari Sufuan Ats-Tsauri dari AI A'masy. Dia
berkata: Waki' dari Syu'bah, dari AI Hakam bin Utaibah. Mereka

menyatakan: Dari Ibrahim An-Nakha'i. Dia mengatakan: Tidak
rnasalah dengan labanul fahl.

Diriwayatkan dari jalur periwayaian Hammad bin Salamah;

Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami dari Yazid bin
Abdullah bin Qasith, bahwa dia pernah bertanya tentang hukum
.labanul fahl kepada Sa'id bin Al Musayyib, Atha' bin Yasar,

St:laiman bin Yasar, dan Abu Salamah bin Abdurrahrnan bin Auf,
mereka semua menanggapi, "sebenamya yang haram dinikahi
akibat susuan adalah keturunan dari pihak wanita. Tidak haram

dinikahi keturunan yang berasal dari pihak laki-laki."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid disebutkan;

Abu Mu'awiyah; Muhammad bin Khazim Adh-Dharir mengabar-

kan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Yazid bin
Abdullah bin Qasith, lalu dia mengemukakan keterangan dari
mereka. Dia menambahi Sulaiman bin Abu Hatsmah dalam daftar
periwayatu'rya. Dia juga meriwayatkan dari Makhul dan Asy-Sya'bi.
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Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur; Khalid bin

Abdullah Al Wasithi mengabarkan kepada kami dari Khalid Al-

Hidzdza dari Bakar bin Abdullah, dari Abu Qilabah, bahwa dia

berpendapat tidak masalah dengan labanul fahl.

Masih bersumber dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Aflah bin

Humaid mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku bertanya pada

Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Fulan dari

keluarga Abu Farwah hendak menikahkan anak laki-lakinya

dengan saudara perempuan seayah dari susuan?" Al Qasim
menjawab, "Hal tersebut tidak mengapa."

Namun demikian, sebagian salaf lainnya mengharamkan

labanul fahl. Pendapat ini seperti kami riwayatkan dari jalur Abu

Ubaid, Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari

Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Ubaidah bin Abdullah

bin Zam'ah, bahwa ibunya; Zainab binti Ummu Salamah Ummul

Mukminin disusui oleh Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, istui

Az-Zubat bin Al Awwam. Zainab menyatakan, "Suafu hari Az-

Zubair menghampiriku yang sedang menyisir rambut, sambil

memegang salah safu kepangan rambutku, dia mengatakan,
'Menghadap ke arahku, berceritalah padaku!" Aku yakin beliau

adalah ayahku. Anak kandungnya adalah saudara laki{akiku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid;

Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari Malik bin

Anas, dari hnu Syihab, dari Amr bin Asy-Syuraid, dari hnu Abbas,

bahwa dia pemah ditanya tentang seseorang yang memiliki dua

orang isfui. Salah seorang istrinya menyusui bayi perempuan,

sementara istrinya yang lain menyusui bayr laki-laki. Apakah
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mereka halal menikah? hnu Abbas menjawab, 'Tidak, mereka
dari safu sperma-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al
Qaththan; Abbad bin Manshur mengabarkan kepada kami: Aku
bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-
Shiddiq, Thawus, Atha' bin Abu Rabah, dan Hasan Al Bashri:
"lstri bapakku pernah menyusui seorang bayi perempuan orang
Iain dengan air susu para saudara lakiiakiku. Apakah aku boleh
menikahinya?" Al Qasim menjawab, "Tidak boleh, bapakmu
adalah bapaknya juga." Sementara Atha', Thawus, dan Al Hasan
menjawab, "Dia saudara perempuanmu. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdunahman bin
Mahdi; Sufi,ran Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur
bin Al Mu'tamir, dari Mulahid, bahwa dia memakruhkan labanul
fahl.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur dan Abu Ubaid;
Mereka berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami bahwa
Abdullah bin Sibrah Al Hamdani rnendengar Asy-Sya'bi
memakruhkan laban ul fahl.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;
Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepada kami dari
ayahnya tentang seorang laki-laki yang salah seorang istri ayahnya
ifu dahulu pemah menyrsui bayi perempuil, padahal dia bukan
ibunya. Apakah dia (bayi perempuan itu) halal baginya? Urwah
menjawab, "Tidak halal. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Ibnu Syihab,
dia menyatakan: "lkatan susuan dari pihak ibu haram dinikahi."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abdullah
bin Idris Al Adawi mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dia
berkata: Imarah, hrahim, dan para ulama ma&hab kami tidak
memperrnasalahkan labanul fahl, sampai akhimya Al Hakam bin
Utaibah bertemu dengan mereka lalu menyampaikan kabar dari
Abu Al Quais.

Abu Muhammad berkata: Demikianlah pendapat ahli ilmu.

Tidak seperti orang yang menanyakan, 'Siapa fulan dan firlan
terkait kabar ini?" Pendapat ini dikemukakan oleh Sufuan Ats-
Tsauri, Al Atza'i, Al-laits bin Sa'd, Abu Hanifah, Malik, Asy-
Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para ulama ma&hab mereka.

Para salaf yang lain menangguhkan masalah ini. Demikian-
lah masalah ini, sebagaimana yang diriwa5ratkan kepada kami dari
jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Isma'il bin hrahim; hnu
Aliyah mengabarkan kepada kami, Abbad bin Manshur
mengabarkan kepada kami, dia berkata: "Akrr bertanya kepada
Mujahid tentang seorang anak perempuan orang lain yang disusui

oleh salah seorang isfui bapakku. Apakah menumt anda, aku boleh
menikahinya?" Mujahid menjawab, "Para ahli fikih berbeda
pendapat soal ini. Aku Udak berkomentar apapun."

Aku kemudian bertanya kepada hnu Sirin. Dia pun
menyampaikan jawaban yang sama dengan Mujahid.

Abu Muhammad berkata: Kami menganalisa masalah

tersebut, dan menemukan beberapa riwayat berikut ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim
bin Al Hajjaj; Harmalah bin Yahya At-Tajibi mengabarkan kepada
kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepda kami, Yunus bin Yazid
mengabarkan kepadaku dari hnu Syihab dari Urwah bin Az-
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zubair, dari Aisyah ummul Mukminin, bahwa beliau mengabarkan
kepadanya: Aflah; saudara Abu Al eu'ais, meminta izin unfuk
menemui Aisyah setelah turun apt hijab. Abu Al Qua'is adalah
bapak sesusuan Aisyah.

Aisyah menuturkan: Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak
akan mengizinkan Aflah sebelum dia memohon 'vn kepada
Rasulullah $, karena Abu AI eu'ais bukan orang yang
menyusuiku. Tetapi, istrinyalah 5nng telah men5rusuiku.,'

Pada saat Rasulullah $ menemuiku, aku berkata, "wahai
Rasulullah, Aflah; saudara Abu Al eu'ais datang meminta izin
kepadaku. Aku tidak mau membeniansebelum dia memohon izin
kepada baginda?"

Aisyah melanjutkan: Nabi $ bersabdu,'i ;it ,,Izinkanlah

dia."

Muhammad bin sa'id bin Nabat menceritakan kepada
kami, Isma'il bin Ishak An-Nashri mengabarkan kepada kami, Isa
bin Habib AI Qadhi mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin
Abdullah bin Muhammad bin AMullah bin yazid Al Muqri
mengabarkan kepada kami, kakeklru; Muhammad bin Abdullah
menceritakan kepadaku, Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada
kami dari Az-Z;.)hn dan Hisyam bin Urwah; mereka berdua
meriwayatkan dari urwah, dari Aisyah ummul Mukminin, salah
seorang dari mereka memberikan informasi yang lebih dari yang
lain.

Aisyah menufurkan, "Pamanku menemuiku setelah hijab
diwajibkan. Dia meminta izrn kepadaku, tetapi aku tidak
mengizinkannya. Tidak lama kemudian, Nabi S datang lalu
bersabda, " Izinkanlah! I{arena dia pamanmrz " saya bertanya,
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"Wahai Rasulullah, sebenamSra yang men5rusuiku seorang

perempuan (ishi Abu Al Qu'ais), bukan laki-laki." Beliau

menjawab, "Jangan begifu, izinkan dia, karena dia pamanmu."

Diriwayatkan dari jalur perir,rnyatan Muslim; Abdullah bin
Mua& Al Anbari mengabarkan kepada kami, ayahku

mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami

dari Al Hakam bin Utaibah, dari Arak bin Malik, dari Urwah, dari

Aisyah Ummul Mukninin, dia menuturkan, "Aflah bin Qu'ais
meminta izin bertemu denganku. Tetapi, aku enggan memberinya

izin masuk. Dia lantas mengirim seoftmg utusan kepadaku, (utusan

ifu menyampaikan pesan), "Aku adalah pamanmu- Isti saudara

laki-lakiku dahulu pemah menynrsuimu." Namun, aliu tetap enggan
memberinya izn masuk. L-alu, datanglah Rasulullah #. Aku

menceritakan hal ifu kepada beliau. Beliau bersabda, A1;'tr1'4

,!ib 13r! "HendaHah dia masuk menemuimu, karena dia adatah

pamanmu. "

Keterangan di atas mempakan khabar yang tidak boleh

disalahi. Itu merupakan tambahan keterangan yang tidak
tercantum dalam Al Qur'an-

Sementara ifu, ulama ma&hab Hanafi dan Maliki

menyanggah pendapat tersebut dengan sangat keras. Kedua

golongan ini berpendapat: Ketika seorang sahabat meriwayatkan
sebuah khabar dari Rasulullah #r, dan sahabat lain meriwayatkan

khabaryang bertentangan dengan khabaryang pertama, maka ini
indikator bahwa khabar tersebut telah di-nasakh. Mereka

mengemukakan pendapat ini dalam berbagai tempat.

Di antaranya Vaifu; keterangan yang diriurayatkan dari Jabir
tentang anak dari budak wanita mudabbar, bahwa stafus anak
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tersebut mengikuti stafus ibunya: Jika ibunya merdeka, dia ikut
merdeka. sebaliknya, jika sang ibu berstatus budak, maka dia pun
budak- ulama madzhab Hanafi dan Mariki mengkraim pendapat ini
bertentangan dengan keterangan yang diriwayatkan dari Jabir, dari
Nabi s, bahwa beliau menjuar seorang budak mudabbar. Aneh,
sebenamya riwayat ini fidak kontradiktif dengan riwayat
sebelumnya. Jusbu, dia rerevan dengan kasus penjuaran budak
mudabbar, karena ini memuat informasi stafus hamba sahaya
seorang anak budak ifu mengikuti stafus ibunya.

Abu Muhammad berkata: I{habarirutidak diriwayatkan dari
Rasulullah $, melainkan hanya dari Aisyah saja. Hadits yang
bertentangan dengannya ifu berkuaritas shahih. Gorongan ini
berpedoman pada riwayat Aisyah, namun meninggalkan
riwayatnya yang lain. Mereka tidak menyatakan, .,Aisyah 

tidak
menyalahi riwayat yang berbeda dengan keterangannya, merainkan
karena keutamaan ilmu yang dimiliki oleh ummahaful Mukminin.,,
Mereka malah menlatakan, 'Kami tidak tahu, dpd pesan di balik
larangan menemui Aisyah tanpa hijab bagi orang yang disusui oleh
isfui saudaranya."

Abu Muhammad berkata: Jadi, pendapat yang ditetapkan
oleh Aisyah ini sangat aneh. Demikian ini sebagaimana keterangan
yang kami terima dengan sanad yang lebih shahih, bahwa anak
(saudara sesusuan Airyah) yang pemah disusui oreh para istui Abu
Bakar ifu tdak diizinkan masuk menemui Aisyah tanpa hijab,
begitu pun yang disusui oleh isfui para saudara raki{akin5a, dan
yang disusui oleh isfoi para keponakan laki-lakinya. Namun, anak
yang disusui oleh para saudara perempuan Aisyah dan yang
disusui oleh anak perempuan para saudara perempuan
(keponakan perempuan)nya ifu boleh masuk unfuk menemui
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Aisyah tanpa hijab. Apakah dalam kasus ini ada solusi yang

memungkinkan unfuk menafsirkan riwayat ini dengan riwayat
sebelumnya?

Terlepas dari kontradiksi ini, orang-orang yang diizinkan
oleh Aisyah unfuk menemuinya tanpa hijab, karena menurutnya

mereka adalah dzawil mahram. Sedangkan oftrng yang tidak
dizinkan oleh Asiyah, karena menurut hematnyra, mereka bukanlah

dawil mahram Aisyah- Namun sangat disayangkan sekali, mereka

malah tidak merasa malu dengan secara terang-terangan bersikap

batil, dan menyerang kebenaran dengan pemyataan yang kotor
dan usang. -Kami berlindung kepada Allah dari segala kesesatan.-

Sebagian ulama ini menyatakan, apakah seorang wanita
boleh berhijab dari siapa prm dzawil mahram yang dikehendaki-

nya? Kami menanggapi, bahwa ifu adalah hak seorang wanita.
Hanya saja, sikap Aisyah e4g berhijab secara khusus dari orang

yang dahulu pemah disusui oleh para istri bapak beliau (Abu Bakar

Ash-Shiddiq), para istri saudara-saudara lelakinya, dan para istri
putra para saudara perempuannya; dan tidak berhijab dari orang
yang dulu pemah disusui oleh para saudara perempuan Aisyah

dan disusui oleh anak-anak perempuan para saudara perempuan-

oVd, hanya dapat diterima dengan alasan yang telah kami

sampaikan sebelumnya. Terlebih dari hal ifu, argumen ini pun
dipertegas dengan penjelasan Ibnu Az-Zubair -orang yang paling

khusus bagi Aisyah- bahwa labanul fahl ttdak menyebabkan

hubungan mahram.

Al Qasim telah menfatwakan masalah itu. Jadi, semakin
jelas letak kontradiksi pendapat mereka. -Segala puji bagi Allah,
Tuhan semesta alam.-
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Kami mengerti, dua golongan tersebut menyanggah khabaryang
shahih tentang membasuh ikat kepala (Imamah, ketika berwudhu)
dan susuan yang sehat, bahwa riwayat ini merupakan tambahan
keterangan yang terdapat dalam Ar eur'an. Tidak disangsikan
lagi, bahwa pengharaman nikah akibat rabanul fahl juga adalah
tambahan keterangan yang terdapat dalam AI eur'an, dan tidak
mencapai derajat mutawatir. Maka, jelaslah sikap kontradiksi
mereka dalam kasus ini.

Kami mengerti, dua golongan tersebut berpendapat:
sesuatu yang lazim dalam masyarakat tdak dapat dibatalkan oleh
khabar ahad Atas dasar ifu, mereka menyanggah khabar shahih,
bahwa dua belah pihak yang melakukan jual beli belum sah jual
belinya sebelum mereka meninggalkan majelis akad. Labanut fahl
mempakan suafu yang lazim dalam masyarakat, namun praktik ini
disanggah oleh para sahabat dan ummahaful Mukminin secara
umum' I&,nu Az-Zubair, Tainab binti ummu Salamah, Al easim,
salim, sa'id bin Al Musa5ryib, Atha' bin yasar, sulaiman bin
Yasar, Abu salamah bin Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar bin
sulaiman bin Abu Hatsmah, Ibrahim An-Nakha'i, Abu eilabah,
Makhul, dan lain sebagainya.

Lalu, mengapa dalam kasus ini mereka tidak menyatakan,
seandainya keterangan rni shahih, tenfu ifu sangat jelas bagi orang-
orang di atas. Ini termasuk praktik yang lazim di tengah
masyarakat, seperti pendapat mereka soal khabar meninggalkan
majelis akad dalam jual beli. Apa yang kami ketahui perihal
pendapat dua golongan ini, fidak pemah disampaikan oleh
seorang sahabat atau tabi'in pun, selain keterangan dari hrahim
An-Nakha'i.
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Dengan demikian, jelas sudah kerapuhan dalil yang mereka

kemukakan sebelumnya. Dalil tersebut tidak bermakna. Ihr hanya

benfuk sanggahan kebenaran dengan kebatilan. -Kami berlindung

kepada Allah dari kehinaan.-

1865- Masalah: Apabila seseorang telah menikahi dua

orang wanita, dan temyata keduanya dahulu pemah disusui oleh

wanita yang sama dengan susuan yang mengakibatkan hubungan

mahram, maka kedua wanita tersebut haram dinikahi dan

pemikahannya fasakh. Sebab, akibat susuan tersebut mereka

menjadi dua saudara perempuan, saudara perempuan bapak (bibi)

dan anak perempuan saudam laki-laki (keponakan), saudara

perempuan ibu (tante) dan anak perempuan saudara perempuan,

atau wanita yang haram dinikahinya, mengingat mereka berdua

telah te4alin hubungan mahram. Masing-masing istui pun5ra hak

yang sama unfuk di-fasakh.

Apabila seorang suami belum menyetubuhi kedua istuinya,

lalu temyata dahulu istri yang safu pemah men!rusu (atau

menyusui) ishi yang lain dengan susuan yang menyebabkan

hubungan mahram, maka pemikahan isti yang menjadi "ibu" bagi

isfui yang lainn5ra ifu fasakh. Sementara pemikahan istoi yang

menjadi "anak perempuan" dari istri yang lain tetap sah. Hal ini
sebagaimana firman Allah &,
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#q,r pL, ;a a G-Ji iL,gIj,
53 &:,#'13,K i oV'"ry,-it?;6it

lll-,4;-&
"Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam

pemeliharaanmu dari isti yang telah kamu campuri, tetapi jika
kamu belum campur dengan istimu ifu (dan sudah kamu

maka frdak bqdosa l<amu (menikahinya).,,(es. An-
Nisaa' 141:23].

Jadi, isfui 3nng dis,sui tersebut menjadi anak perempuan
istrinya yang belum pemah berhubungan badan dengannya, dan
tidak dalam pemeliharaannya, oleh karena itu, pemikahannya sah.
sementara ifu, wanita yang lain menjadi ibu bagi istrinya, sehingga
ia haram dinikahi. -Hanya kepada Allah lah kami memohon
pertolongan.-

1866. Masalah: Sifat susuan yang menjadikan hubungan
mahram, tidak lain adalah air susu yang dihisap rangsung oleh
mulut bayr yang menyusu (radhil dari puting ibu susuan
(murdhi'al). Sedangkan air susu ibu yang dipompa lalu
meminumnya dari gelas, atau menghisapnya dengan mulut lalu
melepehkannya, atau mencampumya dengan roti lalu dimakan,
atau dimasukkan ke dalam makanan, atau difuangkan dalam mulut
bayi, ke dalam hidungnya, atau ke dalam telinganya, atau melalui
suntikan atau infus, maka semua ini fidak mengakibatkan
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hubungan mahram. Sekalipun, hal

makanannya sepanjang hidupnya.

Dalilnya yaitu firman Allah &i,

tersebut telah menjadi

C rAvS;
l-:+-*";i

"Ibu-ibumu tnng men5rusui kamu, saudara-saudara

perempuanmu sesusuan- "(Qs. An-Nisaa' I4l: 23).

Rasulullah $ pemah bersaMa,

. 601, o tto /,/ ./ lor, o !!o ...(-.d)l U ?F_U LU)l Oa ?F_)
"Diharam akibat susuan apa 5nng hamn akibat nasab. "

Dengan kata lain, Allah & dan Rasulullah.$ tidak

melarang pemikahan, kecuali telah te4adi irdha', radha'ah, dan
radha'- Suatu perbuatan dinamakan irdha, yaifu jika seorang

wanita yang menlusui dan memasukkan putingnya ke mulut bayi

yang disusui. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kalimat
ardhabthu, turdhi'uhu irdha'aa. Satu tindakan sudah dinamakan

radha'ah dan irdha'ketika bayr yang men!rusu dengan cara meraih
puting ibu susuan menggunakan mulutrya dan menghisapnya.

Tindakan ini diungkapkan dalam bahasa Arab, radha'a-yardha'u
radha'ah wa radha'atan.

Berbagai tindakan minum susu dengan berbagai cara yang

aku sebutkan di depan tidak bisa disebut irdha', radha'ar\, ataupun
radha'. Konsumsi susu seperti ini diungkapkan dengan "perahan,

mamakan, minuman, meminum, memakan, menelan, suntikan,
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infus, dan meneteskan. Alrah & tdak menjadikan hubungan
mahram dengan cara seperti ini.

Apabila mereka berkata: Kami mengqiyaskan praktik
minum susu seperti ifu pada tindakan radha dan irdha,.

Maka kami katakan: Seluruh qlyas tersebut batil. seandai
nya qiyas itu benar, tentu inilah kebatiran yang sesungguhnya.
Dapat dipastikan setiap orang yang cerdas tenfu mengerti, bahwa
menlrusu air susu kambing ifu serupa dengan men!rusu dari puting
seorang wanita, karena keduanya sama-sarna meminum air susu;
dan mereka juga pasti menyempakan suntikan dan infus air susu
ifu dengan menetek. Mereka tidak menjadikan hubungan mahram
tanpa kehadiran perempuan. Jadi, jelas sikap kontradiksi mereka
ditimbulkan oleh qiyas lrang keliru. syariat mereka dalam masalah
ini menyimpang dari ketentuan Allah &.

Abu Muhammad berkata: para urama berbeda pendapat
dalam masalah ini,

Al-laits bin sa'd berpendapat: Memasukkan air susu
perempuan melalui hidung bayi tidak menyebabkan hubungan
mahram, begifu pula dengan anak kecil Snng meminum air susu
bukan milik ibu kandung dengan geras. sebab, perbuatan ini tdak
dinamakan "menSlusur",,Men5rusu,,' atau .,menetek,,, 

yaifu
menghisab air susu ibu dari putingnya. Ini pendapat yang
disampaikan oleh Al-Laits. pendapat serupa juga dikemukakan
oleh kami, Abu Sulaiman, dan ulama madzlrab kami.

DiriwaSratkan dari jalur periwagntan Abdurrazzaq; dari Ibnu
Juraii, dia berkata: Aku mengirim seorang ufusan kepada Atha.
unfuk menanyakan, "Apakah memasukkan air susu ibu ler,vat
hidung seorang anak kecil atau mencekokinSa dengan air susu
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menyebakan hubungan mahram?" Atha menjawab, "Aku tidak
pemah mendengar praktik ini menyebabkan hubungan mahram-"

Abu Hanifah berikut ulama madzhabnya berpendapat:

Mencekoki anak kecil dengan air susu, meneteskan air susu ke
mata atau telinga, menSnrntikkan air susu, pengobatan perut
dengan air susu, memasukkan air susu ke dalam otak, atau
meneteskannya ke mata tidak menyebabkan hubungan mahrarn.

Mereka mengemukakan: Seandainya safu jenis makanan

dimasak dengan air susu ibu hingga menjadi kuah matang, di
mana unsur susu dalam masakan ifu sangat mendominasi wama
dan rasanya, lalu disuapkan pada anak kecil, maka anak ini tidak
haram menikahi wanita yang menjadi sumber air susu ini, bahkan
halal menikahi anak perempuannya-

Begifu juga seandainya seseorang memasakan bubur roti
dalam kuah air susu ibu, lalu menyantap seluruh hidangan ini,
maka tindakan ini sama sekali tidak mengakibatkan hubungan
mahram. Tetapi, jika dia meminumnya, maka dia menjadikan
mahram. Perbedaan pendapat dalam kasus ini dikemukakan oleh
Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Menurut mereka,
memasukkan air susu ibu ke dalam hidung dan ke mulut tidak
menyebabkan hubungan mahram, seperti halnya men5usui.

Namun, mereka berbeda pendapat dalam masalah ini
sebagaimana akan kami kemukakan nanti. Inqn Allah.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa memasukkan air susu

ibu levuat hidung dan meneteskannya sedikit demi sedikit ke mulut
menyebabkan hubun gan mahram.
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Abu Muhammad berkata: para pendukung pendapat ini
berargumen dengan darir berikut: Hadits ini shahih dari
Rasulullah $, beliau bersabda,

.*t;.,.it"J: *tb:)tC1
'sesunggwhnSm susuan ifu bagian dari mengobati rasa

lapar. "

Mereka menjelaskan, bukankah ketika Rasulullah s
mendefinisikan "susuan yang menjadikan hubungan mahrani,
sebagai air susu yang digunakan unhrk merenyapkan rasa lapar,
hal tersebut juga dapat dipenuhi dengan meminum dan
memakannya?

Kami katakan: Hadits ini tidak dapat diladikan argumen
pendapat kalian, dengan dua alasan:

Perbma, pengertian "susuan" Snng karian kemukakan tidak
ditemukan pada praktik "memasukkan benda lewat hidung,,,
karena tindakan ini sama sekali tidak menghilangkan rasa lapar.
Jika mereka menyanggah, dan berdalih, .,bukan 

menghilangkan,
tapi menghindari lapar.'

Kami menlranggah ulama madzhab Abu Hanifah, bahwa
konsekuensi memastrkkan air susu reunt hidung ifu sama persis
seperti konsekuensi mencekokkan dan meneteskan air susu ibu ke
mata- sebab, perbuatan ini mengantarkan air $$u dari
tenggorokan ke lambung- lantas, mengapa karian membedakan
antara bercelak dengan air susu dan memasukkan air susu lewat
hidung?
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Pasti kalian akan berdalih, bahwa orang yang meneteskan
minyak ke dalam telinga, sementara dia sedang berpuasa, maka
puasanya itu batal. Begitu halnya dengan menyuntikkan air ke
kulit, sekalipun cairan minyak atau air tersebut tidak masuk ke
perut. Mereka fidak menetapkan hubungan mahram akibat
men5nrntikkan atau mencekokkan air susu pada seorang anak, lika
tidak masuk ke lambung. [alu, mengapa kalian membatalkan
orang yang berpuasa akibat pertuatan ini? Pendapat ini jelas

main-main.

Malik berpendapat: Apabila air susu ibu dimasukkan ke
dalam bahan makanan lalu dimasak hingga susu ifu melebur; atau

air susu ibu itu dituangkan ke dalam air dan unsur aimya lebih
dominan, kemudian seorang anak kecil meminum air campuran
itu, atau memakan masakan tersebut, maka itu tidak
mengakibatkan hubungan mahrarn. Anehnya, mereka malah
menjadikan hubungan mahran akibat setetes air susu ibu yang

masuk ke dalam perut seorang anak kecil. Padahal, setetes susu,

menunrt mereka tidak dapat mengobati rasa lapar? Di sini tampak
semakin jelas sikap kontradiksi mereka terhadap khabar yang
justnr digaungkan sebagai hujjah pendapat mereka.

Kedua, khabar ini argumen yang mengokohkan pendapat
kami. Sebab, Rasulullah $ hanya menjalinkan hubungan mahmrn
dengan perbuatan menetek yang sebanding dengan perbuatan

menghilangkan rasa lapar. Beliau tidak menetapkan hubungan
mahnm dengan apapun selain perbuatan men5nrsui yang
sebanding dengan tindakan yang dapat menghilangkan lapar,
seperti makan, minum, infus, dan lain sebagainya. Hanya tindakan
menyusulah yang dapat menjadikan hubungan mahram. Hal ini
sabda Rasulullah # yang mengutip sebuah ayat,
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'o46i'iq!6;fi -,rLi:i{,
"Barang siapa yang melanggar hukum_hukun Allah,

mereka irulah orang-orang zhalim." (es. Al Baqarah tzl: 22g).

Mereka menutup-nufupi kesalahan dengan berdarih, yaifu
dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur
Abdunazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, AMul Karim
mengabarkan kepada kami, bahwa salim bin Abu Al Ja,d maula N
Asyja'i menceritakan kepadanya, bahwa bapaknya mengabarkan
padan5n: Dia pemah bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, -Aku

ingin menikahi seorang unnita yang dahulu pemah memberiku air
susunya sebagai obat. Saat ifu aku sudah besar." Ali menanggapi,
"Jangan menikahinya." Ali melarang Abu Al Ja'd menikahi wanita
tersebut.

Ali bin Abu Thalib mengemukakan: Jika seorang istri
memberi minum zuaminya dengan air susu gundiknla, atau
seorang gundik memberi minum fuann5n dengan air susu istinya,
tenfu kasus yang pertama akan membuat si gundik menjadi
mahram suami tersebut, dan tidak pada kasus yang kedua.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini just, melemahkan
pendapat mereka, dan bukan menguatkannya. Riwayat ini
menjelaskan tentang memberi minum air susu ibu kepada lelaki
der,r,rasa dan mengakibatkan hubungan mahratn, padahal mereka
berpendapat sebaliknya. selain ifu, menurut Ali, men}nrsui oftmg
deu,asa yang sakit keras itu fidak mengakibatkan
mahram, sedangkan mereka tidak berpendapat demikian.
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L867 - Masalah: Abu Muhammad berkata: Apabila

seseorang; baik kecil maupun besar, men! rsu pada seorang

wanita yang telah meninggal dunia, sakit;iwa, atau dalam kondisi

mabuk, sebanyak lima hisapan, maka terfalinlah hubungan

mahnm, karena ifu proses susuan yarrg shahih.

AsySyafi'i berpendapat: Menyusu pada jenazah wanita
tidak menyebabkan hubungan mahram, karena air susunya najis.

Ali berkata: Pendapat ini sangat aneh. Beliau mengatakan,

bahwa susu wanita muslimah (yang telah meninggal) najis, padahal

dalam sebuah hadits shahih dari Nabi S disebutkan, I iyii,
'--A- "Seorang mukmin tidak akan menjadi najis." Kita semua

tahu, bahwa seorang muslim, baik di saat hidup maupun telah

meninggal, hukumnya sama; Sraitu suci.

Air susu seorang wanita adalah bagian dari dirinya.

Sebagian objek yang suci tentu hukumnya suci. [-ain halnya, jika

nash menjelaskan, bahwa ihr keluar dari predikat kesucian, maka

dia pun hams tunduk pada afuran ini. Selanjutnya, dia

berpendapat, bahwa air susu wanita kafir ifu adalah suci dan dapat

menjalin hubungan mahmm. Air susunya adalah bagian dari
dirin5ra. Padahal, Allah $ berfirman,

3..1 lf'fiifi1
'saungguhnya oreng-orang musyrik i* ,uio," (Qs. At-

Taubah 191:28).

Maka tidak disangsikan lagi, bagian dari objek yang najis

pastilah najis.
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Apabila ditanyakan: Anda berpendapat, air susu wanita
kafir pasti najis, tetapi anda memperbolehkan bayr musrim
men!rusu pada wanita kafir?

Maka kami katakan: Allah Et memperbolehkan seorang
muslim untuk menikahi wanita ahli kitab. Seorang ibu wajib
menSnrsui anaknya. Bahkan, Allah & telah menginformasikan
bahwa kelak sebagian anak-anak mereka akan menjadi bagian dari
kita. Allah S berfirman,

rrr,$, Ltf'
"Dan segala tnng ada di antara kduanya, dan Tuhanmu

tidak lupa. "(Qs. Maryam ltgl: 641.

Hanya saja menurut hemat kami, seorang muslim ifu fidak
halal menyusu kepada wanita kafir selain ahli kitab, karena mereka
tidak boleh diperistri dan menjadi penerus kefurunan seorang
muslim. Artinya, bahwa air susu unnita kafir non ahli kitab tetap
dalam stafus kenajisannya secara urnurn. -Hanya Allah lah tempat
memohon segala pertolongan.-

Kami melanjutkan: Apabila air susu ibu susuan ifu
bercampur dengan darah yang keruar dari murut bay, yang
men5rusui, atau barang Srang diharamkan lainnya, maka hukumnya
sarna seperti keharaman barang Snng tidak bercampur dengan
objek lain. Kami telah menjelaskan dalam pembahas an Thaharah
dalam kitab kita dan lainn5a, bahwa ketika barang suci yang halal
bercampur dengan najis dan barang haram, maka barang yang
suci itu tetap suci, barang yang najis tetap najis, barang halal tetap
halal, dan barang haram tetaplah haram. Jadi, barang yang
diharamkan di sini adalah air susu tersebut, dan bukan karena
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barang haram atau najis yang mencampwinya. Setiap objek punya

hulilrn tersendiri. -Hanya Allahlah tempat memohon
pertolongan.-

Air susu wanita musyrik najis karena dirinya sendiri.

Kenajisannya juga karena dirinya, karena agamanya najis.

Seandainya dia masuk Islam, otomatis selunfinya menjadi suci.

Konsekuensi hukum susuan yang mengakibatkan hubungan

mahnm juga berlaku pada strsuan wanita musSrik, seperti kami
kemukakan di depan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon
taufik.-

1868. Masalah: Susuan itu dapat menjadikan hubungan

mahram hanya jika dilakukan minimal lima kali hisapan, yang

mana safu hisapan terpisah dari hisapan yang lain. Dengan kata

lain, lima hisapan yang terpisah secara sama; atau lima kali susuan

yang terpisah antara hisapan dan susuan, setiap susuan terpisah

dari susuan yang lain. Hal ini jika safu hisapan susu ifu telah cukup

untuk menghilangkan lapar. Jika susuan tersebut tidak demikia.,
maka itu tidak diperhitungkan dan sama sekali tidak menjalin

hubungan mahram.

Kasus yang diperdebatkan ulama salaf. Diriwayatkan dari

beberapa orang salaf, minimal sepuluh hisapan susu yang dapat

menjadikan hubungan mahnm, tidak boleh kurang dari itu.

keterangan ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Malik; dari Nafi, bahwa Salim bin Abdullah bin Umar
mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah, istoi Nabi $ mengirimku

kepada Ummu Kultsum binti Abu Bakar Ash-Shiddiq; saudara

perempuannya. Saat ifu, Ummu Kultsum sedang menyusui. Aisyah
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berkata, "Susuilah dia sepuluh kali susuan sebelum dia boleh
menemuiku tanpa hijab. "

salim berkata, "[Jmmu Kultsum lalu menyusuiku tiga kali
susuan. Setelah itu, beliau sakit dan tidak dapat menyusuiku.
Karenanya, aku belum pemah masuk menemui Aisyah ummul
Mukminin, karena ummu Kutsum belum menggenapkan susuanku
menjadi sepuluh kali susuan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Nafi, dari
shaftyah binti Abu ubaid, dia mengabarkan kepadanya, bahwa
Hafshah ummul Mukminin mengirim Ashim bin Abdullah bin sa,d
kepada saudarinya; Fathimah binti Umar, agar men5rusuinya
sebanyak sepuluh kali susuan supaya bisa menemuinya tanpa
hijab- Ketika itu Ashim masih kecir. Aku pun melakukannya.
Karenanya, dia dapat menemui Hafshah tanpa hijab.

Abu Muhammad berkata: Ashim bin Abduflah bin sa,d yang
disebutkan dalam riwayat ini adalah maulaUmar bin Al Khaththab.

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamnaki menceritakan
kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Ahmad
bin Faras mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ali bin
Yazid mengabarkan kepada kami, sa'id bin Manshur mengabarkan
kepada kami, sa'id bin Manshur mengabarkan kepada kami,
AMul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada
kami dari Ibrahim bin Uqbah, dia menuturkan: Aku bertanya
kepada Urwah bin Az-zuban tentang hukum susuan. Beliau
menjawab, "Dahulu Aist/ah udak memperhitungkan apa pun
terhadap susuan lrang kurang dari sepuruh kali susuan atau lebih."
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Riwayat ini mengindikasikan, bahwa batas minimal sepuluh

kali susuan itu bersumber dari pemyataan Urwah, sebagai jawaban

dari pihak yang mengajukan fatwa kepadanya.

Riwayat lain menyebutkan, minimal fujuh kali susuan,

seperti keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin

Qasim; Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan
kepada kami, kakekku; Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada
kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami,

Ubaidillah bin Umar Al Qawariri mengabarkan kepada kami,
Mu'adz bin Hisyam Ad Dusfuwa'i mengabarkan kepada kami,
bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Abu Al Khalil
Shalih bin Abu Maryam, dari Yusuf bin Mahik, dari AMullah bin
Az-Zubatr, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa beliau berkata,
"Sebenamya susuan yang menjadikan hubungan mahram adalah
tujuh kali susuan."

Abu Muhammad berkata: Riwayat pertama yang bersumber
dari Aisyah @ paling shahih. Hadits ini juga diriwaptkan dari

orang yang lebih kuat hapalannya dibanding Abu Al Khalil dan dari
Yusuf bin Mahik. Ini sama seperti keterangan yang diriwa3atkan

kepada kami dari jalur AMurrazzaq; dari Ma'mar, dari hrahim bin
Uqbah, dia pemah bertanya kepada Urwah bin Az-Zubair tentang
anak kecil yang minum sedikit air susu perempuan. Urwah
menanggapinya, "Aisyah dahulu pemah berkata, "Hanya tujuh
atau lima kali susuan yang dapat menjalinkan hubungan mahram."

Sejumlah ulama berpendapat, dengan lima kali susuan.

Sama seperti pendapat yang telah kami sampaikan. Diriwayatkan
kepada kami dari jalur Abdufiazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhi,
dari Unvah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin 4u,
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bahwa beliau berkata, "Hanya lima kali susuan yang diketahui
dengan jelas, yang dapat menjadikan hubungan mahram.,,

Abu Muhammad berkata: Keterangan ini mengemukakan,
bahwa Aisyah menetapkan minimal sepuluh kali susuan untuk
dirinSra, sementara unfuk png lain lima kali susuan.

Muhammad bin Nabat mengabarkan kepada kami, Ahmad
bin AMul Bashir mengabarkan kepada kami, easim bin Ashbagh
mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al
Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi
mengaba'kan kepada kami dari Hanzharah bin Abu sufipn Al
Jumahi, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Zaid bin Tsabit, dia
berkata, "sekali, dua kali, dan tiga kali susuan tidak menjadikan
hubungan mahnm-" Demikian menunrt pendapat As5rsyafi'i dan
ulama

sekelompok ulama lain berpendapat: Kurang dari tiga kali
susuan tdak menyebabkan hubungan mahram. tni pendapat
sulaiman bin Yasar, sa'id bin Jubair, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin
Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Tsaur, hnu Al Mun&ir, Abu
sulaiman, dan seluruh ulama ma&hab kami. Sejumlah ulama
berasumsi, bahwa yang juga termasuk pendapat ini adalah
keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin
syuaib; Ahmad bin Harb AI Maula mengabarkan kepada kami,
Abu Mu'awiyah Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, dari
Hisyam bin urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ummul Mukminin
dan Abdullah bin Az-Zubair. Mereka berdua menyatakan, ,.sekali

dan dua kali hisapan tidak menyebabkan mahram.,,

Diriwayatkan dari jalur sa'id bin Manshur, Abdul Aaz bin
Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami dari hrahim
bin Uqbah, dia berkata: Aku bertanya pada sa'id bin Al Musa5ryib
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tentang susuan. Uqbah menjawab, "Saya tidak sependapat dengan

Ibnu Abbas dan hnu Az-Zubair yang menyatakan bahwa safu

hisapan dan dua hisapan tidak dapat menjadikan hubungan

mahram.

Abu Muhammad berkata: Seluruh dalil ini tidak memuat

penjelasan, bahwa mereka menjalin hubungan mahram dengan

tiga kali susuan.

Sekelompok ulama lain ada yang berpendapat: Hanya
susuan yang mengenyangkan perut dan menyegarkan fubuh saja

yang dapat menjadikan hubungan mahram. Pendapat ini seperti

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syraib;

Abdul Warits bin Abdusshamad bin Abdul Warits bin Sa'id At-
Tannuri meriwayatkan kepada kami, ayahku; AMul Warits

menceritakan kepadaku, Husain Al Muallim mengabarkan kepada

kami, Makhul mengabarkan kepada kami dari Urr{/ah bin Az-
Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menjelaskan, 'sekali

hisap atau dua kali hisap tidak masalah. Sebenamya susuan adalah

sesuatu yang mengenyangkan pemt."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Jurarj

mengabarkan kepada kami dari Tsaur; Abu Zaid dari Amr bin
Syuaib, bahwa Sufi7an bin Abdullah menyurati Umar bin Al
Khaththab, yang berisi pertanyaan, "Apakah susuan yang dapat
menyebabkan mahranil" Umar menjawab surat Sutnn yang

isinya, 'Dharar, Afafah, dan Maljah tidak dapat menjadikan

hubugan mahram."

Dharar adalah, wanita yang menyusui dua orang anak
(bukan anak kandungnya) agar antara mereka terjalin hubungan

mahmn.
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Afafah adalah, sisa air susu yang masih menempel di puting
susu.

Maljah adalah, menculik anak orang lain, lalu menyodorkan
puting susunya pada si anak.

hnu Juraij mengatakan: Muhammad bin Ajlan
mengabarkan kepada kami, bahwa Umar bin AI Khaththab
menerima kehadimn seorang pemuda dan seorang gadis yang
hendak mereka nikahkan. Padahal, mereka tahu seorang wanita
dahulu pemah menyusui salah seorang darinya. umar bertanya
kepada wanita ifu, "Bagaimana engkau menyusui anak yang lain?"
Dia menjawab, "Aku mendapati anak ifu sedang menangis, lalu
aku susui-" umar berkata, "Nikahi<an mereka. Sesungguhngn
susuan ifu memberi rasa kenlnng."

DiriwaSntkan dari lalur AMurrazzaq; Ma'mar dan lbnu Jurau
mengabarkan kepada kami, mereka berkata: Hisyam bin urwah
bin Az-zuban mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari
AlHajjaj bin AI Hajjaj AI Aslami, bahwa dia meminta fatwa kepada
Abu Hurairah- Abu Hurairah berkata padanya, "Hanya yang
mengenyangkan perut saja yang dapat menjalin hubtrngan
mahram-" Maksudnya adalah, susuan.

Diriwaptkan dari jalur periwayatan waki'; dari Isma'il bin
Abu Khalid, dari Abu Amr Asy-s5aibani, dari Abdullah bin Mas,ud,
dia berkata: Hanya susuan yang menumbuhkan daging dan
menguatkan hrlang saja lah yang dapat menjadikan hubungan
mahram- Dia berpedoman pada riwayat ini.

Abu Muhammad berkata: Berikut redaksi haditsnya:
Muhammad bin sa'id bin Nabat mengabarkan kepada kami,
Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, easim bin
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Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam

Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al
Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi

mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri mengabarkan

kepada kami dari Abu Husain, dari Abu Athiyah Al Wadi'i, bahwa

Ibnu Mas'ud menyatakan: "Sesungguhnya susuan adalah sesuatu

yang dapat menumbuhkan daging dan tulang."

Pemyataan Ibnu Mas'ud tersebut diterima oleh Abu Musa Al
Asy'ari. Abu Musa memberi tanggapan, "Jangan bertanya apapun

padaku selama orang yang sangat alim ini berada di tengah

kalian."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Yahya bin

Sa'id Al Anshari bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musa5ryib

menufurkan, "Susuan tiada lain adalah apa yang menumbuhkan

daging dan damh."

Sejumlah ulama berpendapat, bahwa banyak atau sedikit air

susu yang dihisap oleh seorang anak, walau hanya setetes, maka

ifu telah menjalinkan mahram. Pendapat tersebut shahih dari hnu
Umar dan Ibnu Abbm dalam salah safu dari dua pendapatrya.

Hadits lain dirivrnyatkan dari Ali bin Abu Thalib dan hnu
Mas'ud secana munqathi', dan juga dari Jabir bin AMillah. Riwayat

yang shahih terkait masalah ini bersumber dari Sa'id bin Al
Musa5iyib dalam salah satu dari dua pendapatnya. Riwayat shahih

lainnya bersumber dari Atha', Urwah, dan Thawus.

Diriwayatkan dari Al Hasan, Az-Zvhi, Makhul, Qatadahh,
Rabi'ah, AI Qasim, Salim, dan Qubaishah bin Dzuaib. Demikian
pendapat Abu Hanifah, Malik, Al Auza'i, Al l-aits bin Sa'd, dan

Sufiyan Ats-Tsauri. Kami telah menganalisa argumen orang yang
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berpendapat minimal susuan adarah fujuh kali susuan. Namun,
kami tidak menemukan dalil yang kuat. oleh karena itu, dia
digugurkan.

Selanjutnya, kami menganalisa argumen ulama yang
berpendapat minimal susuan adalah sepuluh kali, kami dapati
mereka menyebutkan keterangan yang dinisbatkan pada Abu Al
Murajji Ali bin Abdullah bin Zanrnn: Abu Al Hasan Muhammad
bin Hamzah Ar-Rahabi mengabarkan kepada kami, Abu Muslim Al
Katib mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Abdullah bin
Ahmad bin AI Mughallis mengabarkan kepada kami: Dia berkata,
Abdullah bin Ahmad bin Hanbar mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Ayahku mengabarkan kepada kami, ya'qub bin hrahim
Az-zuhri mengabarkan kepada kami: Alnhku, hrahim bin sa,d
mengabarkan kepada kami, dari hnu Ishaq, dia berkata: Az-zuhn
mengabarkan kepada kami dari urwah, dari Aisyah Ummul
Mukminin, beliau menufurkan:

sahlah binti Suhail menemui Nabi $, Ialu berkata: salim
adalah baEan dari kami- setahuku, kami seraru menganggapnya
sebagai anak. Dia sering menemuiku tanpa hijab. Ketika Allah &
menumnkan aSnt terkait Salim dan orang semisalnya, aku
berpaling dari Abu Hudzaifah, ketika beliau melihat salim masuk
menemuiku. Beliau berkata, "Susuilah dia sepuluh kali susuan,
setelah ifu dia bebas menemuimu, karena dia anakmu.,,

Abu Muhammad berkata: sanad hadits ini shahih.
sayangnya, hadits tersebut tidak repas dari salah satu dari dua
perspektif berikut, dan tidak ada perspektif ketiga.

Pertama, hnu Ishak melakukan kekeliruan dalam hadits ini,
karena dia meriwayatkan hadits ini dari Az-zuhn: orang yang lebih
kuat hafalannya dibanding hnu Ishaq. Dialah hnu Juraij. Dalam
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hadits di atas dia berkata, "Susuilah dia lima kali susuan," seperti

redaksi yang kami cantumkan di depan.

Kedua, hadits ini mahfuzh, sehingga riwayat hnu Ishaq

shahih dan riwayat Ibnu Juraij juga shahih. Jadi, dalam kasus ini

terdapat dua khabar. Dengan demikian, keterangan tentang

sepuluh kali susuan telah di-nasakh, sebagaimana akan kami

ketengahkan nanti, insya Allah. Artinya, hadits ini digugurkan,

karena dia tidak dapat lepas dari kekeliruan atau nasakh. Salah

safunya pasti benar.

SelanjufuTya kami menganalisa argumen ulama yang

menjadikan hubungan mahram dengan minimal tiga kali susuan,

dan Udak boleh kurang dari itu. Kami dapati mereka berhujjah

dengan khabar masyhur yang bersumber dari bertagai jalur

periwayatan.

Di antaran5n yaitu keterangan yang diriwa5atkan dari jalur

periwayatan Muslim; Muhammad bin Abdullah bin Numair

mengabarkan kepada kami, Isma'il bin hrahim; Abu Aliyah

mengabarkan kepada kami dari Ayyt b As-Sikhtiyani, dari hnu Abi

Mulaikah, dari AMullah bin Az-Zuban, dari Aist/ah Ummul

Mukminin, dia menufurkan: Rasulullah $ bersaMa,

etLitVs:^2it ?:;lti
"Safu hisapn tidak menjadikan mahram, bagifupun dua kali

hisapan."

Berikufurya, pilo pengikut S5nr'bah meriwayatkan hadits dari

SSnr'bah, dari A5ryub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari

Aisyrah Ummul Mukminin, dari Nabi $. Rasulullah $ bersabda,

AlMuhalla: EI



.o\Uit \):^2;t ?:;l t
" Satu hisapan tidak menjadikan hubungan mahram,

dua kali hisapan. "

Abu Muhammad berkata: hnu Abi Mulaikah pemah
bertemu Aisyah ummul Mukminin dan mendengarkan riwayat
darinya, serta juga furut menerima riwayat dari hnu Az-zubair
yang bersumber dari Aisyah, lalu rnenyampaikan riwayat tersebut
apa adanya. hnu Abu Mulaikah merupakan seorang periwayat
yang tsiqah, terpercaya, dan terkenal-

Diriwayatkan dari jalur peri*rayatan Ahmad bin sytraib,
Muhammad bin Abdullah bin Buzai' mengabarkan kepada kami,
Yazid; Ibnu Zurai' mengabarkan kepada kami, Sa,id; hnu Abu
Arubah mengabarkan kepada kami dari eatadah, dia berkata:
Kami mengirim surat kepada hrahim An-Nakha'i yang isinya
menanyakan soal susuan. Ibrahim membalas suratnya yang
berisikan, bahwa Abu Asysya'tsa Al Muharibi menceritakan
kepada kami bahwa Aisyah ummul Mukminin menceritakan
kepadanya bahwa Rasulullah $ bersabda,

odLAt \):^*At ?,;-i'\
"Safu renggutan tidak menjadikan mahram, begifu pula dua

kali renggutan. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib;
ubaidiilah bin Fadhalah bin hrahim An-Nasa'i mengabarkan
kepadaku, Muslim bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Muslim
bin hrahim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Dinar
mengabarkan kepada kami, Hisyam bin urwah mengabarkan
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kepada kami dari hnu Az-Zubair, dari Az-Zubatr, dari Nabi #&,

beliau bersabda,

\) 'Z,$-\i \r;ttLit \):^L;r l:;tt
/o

.otjlY"Yl.9 /
" Satu kali hisapan tidak menjadikan mahmm, begitu juga

dua kali hisapan; sfu kali tetekan fidak menjadikan mahram,

begifu pula dua kali tetekan."

Dari jalur Ahmad bin Syraib, Syraib bin Yusuf An-Nasa'i

mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, dari

Hisyam bin Uruuah, bapaldm mengabarkan kepadaku dari

Abdullah bin Az-Zubair, dari Nabi $, beliau bersaMa,

Otfuir yi:,Liti?t
'Satu hi pn tidak menjadil<an hubungan mahmm, begiat

pw dm lali hinpn."

Abu Muhammad berkata: hnu Az-Zubair mendengarkan

riwalnt dari alnhn5ra dan saudara perempuan ibunya; Ummul

Mukminin, mereka berdua meriwayatkan dari setiap orang ini.

hnu Az-A;[lair juga termasuk kalangan sahabat. Jika tdak
demikian, maka tenhr orang terdahulu mengabarkan kepada kita

demi menyokong kebatilan, menolak kebenaran, dan

mengunggulkan rasio di atas keterangan yang shahih dari
Rasulullah $: yaitu para periwayat yang dianrigai dalam hadits ini.

Riwayat berikut juga shahih dari jalw Abu Hurairah, seperti

yang dirir,rnyatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syuaib,
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Muhammad bin Manshur Ath-Thusi; Ibnu hrahim bin Sa,ad
mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami
dari Muhammad bin Ishaq, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya,
dari Abdullah bin Az'zubair, dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj AI Aslami,
dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

\) gt*:"st \):f*it
a./t'o

.ev>Y/i v; i;uyi re*

Lv:)t'u ?l;J Y

'Ci,i 5i,c\Lv t:;;
"Satu lisapan susuan frdak akan manyebabkan hubungan

mahram, begifu pun dua kali hisapan; s$uan Jnng menjadikan
mahram tidak lain adalah air susu 5nng mengerryangkan perut"

Riwayat in shahih dari jalur periwayatan Ummu Al-Fadhal;
ibu Abdullah bin Al Abbas, seperti 5rang juga diriwayatkan kepada
kami dari jalur periwayatan Muslim, Ishaq bin Rahawaih, yahya

bin Yahya, dan Amr An-Naqid mengabarkan kepada kami, mereka
semua bersumber dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi -
redaksi hadits ini dari Yahya- dia berkata: Al Mu'tamir bin
sulaiman meriwayatkan kepada kami dari Ayyrrb As-Sikhtiyani,
dari Ibnu Al Khalil; shalih bin Abu Maryam, dari Abdullah bin Al
Harits; Ibnu Naufal bin Al Harits bin AMul Muththalib, dari Ummu
Al-Fadhal, bahwa Rasulullah S bersabda,

" Safu renggutan frdak menjadikan mahmm, begifu pun dua
kali renggubn."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin

Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, dari Ubadah bin
Sulaiman, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Abu Al
Khalil, dari Abdullah bin Al Harits; Ummu Al Fadhal menceritakan
kepadanya, bahwa Rasulullah $ bersabda,

\J:,*;t \) ,g6>')l Yi *:)t r'r'l
otLir

*Safu kali susuan tidak menjadikan mahram, bqpfu pun dua

kali susuan; demikian juga safu dan dua kali hisapan."

Diriwayatkan pula jalur periwayatan Muslim; hnu Abu
Umar mengabarkan kepada kami, Bisyr bin As-Sirri mengabarkan

kepada kami, Hammad bin Abu Salamah mengabarkan kepada

kami, dari Qatadah, dari Abu Al Khalil Adh-Dhab'i, dari Abdullah
bin Al Harits bin Naufal, dari Ummu Al Fadhal, bahun
Rasulullah $ bersabda,

"Safu renggubn frdak hubungan mahram,

bqitupun dua kali renggutan."

Hammam bin Ahmad meriwagatkan hadits gnng satna

kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin AMd Malik bin Aiman mengabarkan kepada

kami, Ja'far bin Muhammad Ash-Shaa'igh mengabarkan kepada

kami, Affan bin Muslim mengabarkan kepada kami, Wuhaib bin

. ).6ily' ,; A*),t)t i:r;t t
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Khalid mengabarkan kepada kami, Ayyub As-sikhtiyani
mengabarkan kepada kami dari shalih Abu AI Khalil Adh-Dhab'i,
dari Abdullah bin Al Harits, dari ummu Al-Fadhal bahwa
Rasulullah $ bersabda,

"Safu renggubn tidak menjadikan mahram, begifu pun dua
kali renggutan. "

Mereka menyatakan: Selunfi atsar ini shahih yang
diriwayatkan oleh Aisyah ummul Mukminin, ummu AI Fadhal, Az-
Zubair, Abu Hurairah, dan Ibnu Az-Zubar. Mereka semua
meriwayatkan dari Rasulullah $, sehingga memenuhi standar
mubwafir- Para ulama yang mendukung riwayat ini menyatakan,
bahwa keterangan tersebut merupakan pengecualian dari pesan

umum Allah S pada ayat, rUyS'r-Wj-6X1?XA',
-laSl( <; "lbu-ibumu yang men5rusui kamu, saudara-saudara

perempuanmu s6usuan," (Qs. An-Nisaa' [4], 23) Masih
menyisakan keterangan tambahan tentang hubungan mahram.

Abu Muhammad berkata: Mereka sangat yakin riwayat
tersebut sangat shahih. Akan tetapi, seandainya tidak terdapat
riwayat lain, tenfu pendapat yang benar itu adalah sesuai dengan
pemyataan mereka- Sayangnya, masih terdapat riwayat lain yang
akan kami kemukakan nanti. Insya Allah.

Kemudian kami menganalisa argurnen ulama yang
membatasi susuan yang menjadikan hubungan mahram dengan
batasan menghilangkan rasa lapar. Kami temukan mereka
berargumen dengan keterangan yang diriwayatkan kepada kami

.)E\}i 
'; 

z;Jt)t ?,;:'t
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dari jalur periwayatan Muslim; Hannad bin As-Sari mengabarkan

kepada kami, Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami dari

Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa dari bapaknya, dari Masruq, dari

Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah S berkata kepada

Aisyah,

l"rb'Sr dp yub:)t> *;L e'o"i:i
.*t;-Jt|,

"Perhatikanlah pan saudan lakilaki kalian yang s6usuan.

Saungguhntn susuan bagian dari perbuatan unfuk menghilangkan

lapr.'
Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan

Syu'bah, Sufuan Ats-Tsauri, dan Zaidah. Mereka semua bersumber

dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa' dad ayahnya, dari Masruq, dari
AisSrah Ummul Mukminin, dari Nabi $:

c,

.*ttJt'o, aeb!) Cy

"Sawgguhrym sus.En

menghilanglan ran lapr. "
bagian dad

Sebelumnga kami juga telah sampaikan dari jalur

periwayatan Abu Hurairah, dari Nabi $, bahwa beliau bersabda,

.,ct i 6 c r\ Lb,;r,u ?,;:"'\
"Susuan frdak akan menjadikan hubungan mahran keanali

yang menge5mngkan pentt "
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Keterangan ini juga diriwayatkan dari jalur periwayatan
sn raih bin An-Nu'man, dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam
bin urwah, dari ayahnya, dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj Al Aslami,
dari Abu Hurairah, dari Nabi S.

Abu Muhammad berkata: Dua atsarini sangat shahih, dan
berargumen dengannya pun sangat lah tepat.

Setelah itu, kami menganalisa argumen yang dikemukakan
pihak yang berpendapat, bahwa susuan yang kurang dari lima kali
ifu tdak mengakibatkan hubun gan mahram. Kami menemukan
keterangan yang diriwayatkan kepada kami bersumber dari jalur
periwayatan Hammad bin salamah; dari yahyra bin sa'id AI
Anshari dan Abdurrahman bin Al easim bin Muhammad bin Abu
Bakar Ash-shiddiq. Mereka semua bersumber dari uru/ah, dari
Aisyah ummul Mukminin, dia menufurkan: Al eur'an difurunkan
bahua hanya sepuluh kali susuan yang dapat menjadikan

mahram. Kemudian setelah ihr furun ayiat, Iima susuan
yang diketahui dengan jelas. Redaksi hadits ini bersumber dari
Yuhya bin Sa'id.

Sementara redaksi AMurrahman berbunyi: Aisyah
menyatakan: "Di antara keterangan Al Qur'an yang difurunkan
kemudian digugurkan yaifu, 'Hanlra sepuluh kali susuan yang
dapat menjadikan ikatan mahram'. setelah ihr, furun keterangan
'lima kali susuan yang diketahui'."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Al ea'nabi; dari Malik,
dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari Amrah binti
Abdurrahman, dari Aisyah ummul Mukminin, bahwa dia berkata,
"Di antara keterangan yang terdapat dalam Al eur'an: Sepuluh
kali susuan menyebabkan hubungan mahram. Kemudian itu di-
nasakh dengan lima kali susuan yang maklum dapat menjadikan
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mahram. Rasulullah $ lalu wafat, dan ayat tersebut termasuk

baEan yang dibaca."

Kami meriwayatkan makna hadits di atas dari jalur

periwayatan Muslim; Al Qa'nabi dan Muhammad bin Al Mutsanna

mengabarkan kepada kami. Ibnu Al Mutsanna berkata: AMul
Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami.

Al Qa'nabi menuturkan: Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada

kami, kemudian Sulaiman sepakat, dan Abdul Wahhab. Mereka

berdua dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Urwah, dari Ais!/ah

Ummul Mukminin, dia berkata: "Setelah furun ayat Al Qur'an:
Sepuluh kali susuan yang diketahui, lalu turun ayat 'lima kali 1nng
diketahui'."

Diriwa5ntkan dari jalur perir,rayatan AMunazzaq; hnu
Juraij mengabarkan kepada kami, hnu Syihab mengabarkan

kepada kami, Urq/ah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku dari
Aisyah Ummul Mukminin, dia menufurkan: Abu Hudzaifah

mengangkat Salim sebagai anak. Dia mantan budak dari seomng
wanita fuishar, seperti huklp Rasulullah # pemah mengangkat

Zaid sebagai anak. Pada masa Jahihah orang png mengangkat

anak seorang lald-laki, nanur si anak pun dinisba*an pada

orangfua angkatryTa, dan beftak menerima warisan dari oranghra

angkatr5ra. Sampai akhimya funrn ayat:

wi fri'; eil\ -.| )4
t{eertoy"il 

"--
fr*s$e"F;g, l&(

"Panggillah merela (anak angkat itu) dengan (mernalai)

narna bapk$apak mael<a; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika
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kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (pansgillah mereka
sebagai) saudara-saudaramu sagana dan maula-maulamu.2" (Qr.

Al Ahzaab [33]: 5).

Mereka lalu mengembalikan panggilan kepada ayahnya.

Anak angkat yang tdak diketahui nama ayahnya, maka dia
dipanggil sebagai saudara seagama dan maula.

Sahlah datang lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kami
melihat Salim masih kanak-lonak. Dia tinggal bersamaku dan

ayahku, Hudzaifah. Dia melihatku punlra ketrtamaan. Sungguh,

dalam masalah ini, Allah telah menyampaikan keteragan yrang

telah engkau ketahui? Rasulullah $ bersaM a, f$s}b *)l
'Susuilah dia lima kali susuetn, mala, dia mer{adi anak
susuanngn'."

Abu Muhammad berkata: Dua l<habar di atas berktnlitas
sangat shahih yang dikemukakan oleh para periwayat terkenal dan
tsiqah. Tidak seorang pun boleh menyimpang dari keduanya.

I{habar yang bersumber dari rir,rnyat hnu Juraij menjelaskan
kekeliruan riunlnt Ibnu Ishaq terkait khabar tersebut. Dalam
riwayat tersebut hnu Jumij 'lima kali susuan' atau
m*nasakbnya. Sebab, mungkin saja Rasulullah $ menfatwakan

sepuluh kali susuan kepada Aisyah, sebelum penetapkan jalinan

mahram dengan lima kali $Euan ifu difurunkan. Kemudian, beliau

menfatwakan penetapkan ikatan mahramdengan lima kali susuan.

Sedikit kernungkinan dua informasi ini hanya berselang wakfu
sebentar.

6 Mauh-maub idah hamba sahaya grang sudah dimerdekakan atau
seseorcmg yang telah dUadikan anak angkat, seperti salim anak angkat Hu&aifah,
dipanggil Mauh Huzaifah.(Pent).
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Selanjutnya, kami menganalisa argumen ulama yang

berpendapat mengenai penetapan hubungan mahrambisa dengan

kuantitas susuan yang sedikit maupun banyak. Kami dapati
mereka berhujjah dengan ayat,

*L€l( 5; rU,$'r -6*5 -6ti'pX.A',
"lbu-ibumu yang menjrusui kamu, saudara-saudam

perempuanmu sesltsuan, "(Qs. An-Nisaa' 141: 231-

Mereka menyatakan, bahwa Allah menlrampaikan pesan ini
secara urnuln, dan Udak memperjelasnya.

Setelah ifu, mereka mencanfumkan beberapa atar yang
shahih, seperti sabda Rasulullah $ tentang anak perempuan

Hamzah, *tolt ',y ,ii eet ql "Dia anak perempuan sesusuan

saudaraku."; dan saMa beliau soal anak perempuan Abu Salamah,

ytallt'U ,ii zet ql"Da anak perempuan sesusuan saudaraku."

Juga diperlmat dengan sabda Nabi $ kepada Aisyah

Ummul Mukminin tentang saudara lald-laki dari bapakngn yang

sesusuan, 95b '#I *tS t6t "Dia saudam lah{ald bapakmu,

maka perkenankanlah dia mazuk."; sabda beliau tentang saudara

laki-laki dari bapaknln Hafshah Ummul Mukminin , ,4 - tstti 6jt

*Ua')t'U W "Aku melihat fulan -maksudngn saudara laki-laki

dari bapaknya yang sesusuan." Juga, dipertegas dengan kabar
shahih perihal Salim maulaAbu Hudzaifah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur perirragtan Sufuan
bin Uyainah dan Sufuan Ats-Tsauri, dari Abdurrafunan bin AI

Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Aist/ah Ummul
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Mukminin; Juga dari jalur periwayatan Ayyt b As-sikhtiyani dan
hnu Juraii, dari lbnu Abu Mulaikah dari Al easim bin Muhammad
dari Aisyah ummul Mukminin. Diriwayatkan dari jalur Malik bin
Anas, Yunus bin Yazid, dan Ja'far bin Rabi,ah. Mereka semua
bersumber dari Az-zuhn dari urwah, dari Aisyah Ummul
Mukminin.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syr'bah dari Humaid
bin Nafi, dari Zainab binti ummu salamah; ummul Mukminin dari
Aisyah Ummul Mukminin, mereka semua hanya menyebutkan
kalimat "Susuilah dia,"tanpa menyebutkan jumlah susuan. Mereka
menyebutkan sabda Nabi $,
'u ?:;; \) )et;:Jt 'u

.ie\i 6icotLc';t
"SaungguhnSn susuan bagian dari usaha menghilangkan

lapar. Yang mengakibatkan mahram han5nlah sauatu yang
mengenyangkan pentt "

Mereka menyatakan: Nabi #i fidak menyebutkan jumlah
bilangan susuan dalam seluruh riwayat tersebut.

Mereka mengemukakan perkara yang tidak baik sama
sekali: yaitu sebuah khabar yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur periwayatan Ibnu wahab dari Maslamah bin Ali, dari
beberapa orang ahli ilmu, dari Abdullah bin AI Harits bin Naufal,
dari Ummu Al Fadhal binti Al Harits, dia berkata: Rasululluh B
pemah ditanya tentang susuan yang dapat menjadikan hubungan

mahram. Beliau menjawab, 96b!))'-*'j, "satu kali susuan dan

dua kali susuan. "

i;c';r c1
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Abu Muhammad berkata: I{habar ini buruk dan palsu.

Maslamah bin Ali tidak diperhitungkan, tidak boleh meriwayatkan

hadits darinya. Para ulama juga mengingkari periwayatan hadits

dari hnu Wahb. Selanjutrya beliau menyebutkan para periwayat

yang tidak disebutkan namanya dalam l<habar di atas. Itu sama

sekali tidak bermanfaat, karena jushr malah menyibukkan diri

dengan kebatilan.

Sementara ihr, bebempa khabar shahih yang kami

kemukakan sebelumnya dan ayat di depan, seluruhn5n benar.

Akan tetapi, ketika diajukan riwayat beberapa orang tsiqah yang

telah kami kemukakan, bahwa satu kali susuan dan dua kali susuan

itu tidak menyebabkan hubungan mahmm, bahwa hanrc lima kali

susuan lah yang dapat mengakibatkan mahram, maka l<habar

tersebut merupakan tambahan atas keterangan ayat dan beberapa

khabardimaksud.

Riwayat hnu Juraij tentang hadits Abu Hudzaifah "Susuilah

dia lima kali susuan, " merupakan tambahan atas riwayat ulama

yang telah kami sebutkan. Ibnu Juraij merupakan seomng

periwayat yang tsiqah. Tambahan informasi yang khusus darinya

tidak boleh diabaikan.

Para ulama yang tidak sependapat dengan kami melakukan

Undakan meninggalkan riwayat h.rnggal dari Ibnu Juraii terkait

perbuatan yang wajib dilakukan atau tidak wajib dilakukan. Sebut

saja sebagai contoh, mereka meninggalkan pesan utnum Al

Qur'an tentang potong tangan pencuri, berdasarkan riwayat yang

dha?f, bahwa besaran curian yang dikenar had adalah sepuluh

dirham, dan riwayat yang kuat bahwa besaran tersebut adalah

seperempat dinar-
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contoh lainnya, tambahan ulama madzhab Maliki tentang
menggosok-gosok fubuh ketika mandi besar sesuai keterangan
dalam Al Qur'an tanpa dukungan nash. Juga, seperti tambahan
keterangan ulama ma&hab Hanafi tentang batalnya wudhu sebab
minum nabidz (minuman permentasi dari anggur atau kurma),
mimisan, dan muntah, berdasarkan riwayat yang sangat dha'if.

Meninggalkan tambahan yang diriwayatkan oleh seorang
periwayat yang adil, adalah kekeriruan yang tidak diperbolehkan,
karena itu adalah riwayat dari Rasurunah # v*rs inuhih. siapa
saja yang menyalahinya, sungguh dia telah menyanggah perintah
Rasulullah #. Hal ini jelas Udak dipertolehkan.

Mereka menyanggah beberapa abar yang menyebutkan
tentang lima kali susuan yang menjadikan mahmm, dengan
keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari Thawus, bahwa
dia berkata: Para isfui Nabi $ mempunyai beberapa susuan yang
menjadikan mahnnt setiap wanita mempun5rai beberapa susuan
yang telah diketahui. setelah ifu, dia meninggalkan keterangan
tersebut.

Thawus pemah diturrf tentang pendapat ulama yang
mengatakan, "Hanlb susuan minimal fujuh kali yang dapat
menjadikan mahnrn," kemudian b€rubah menjadi lima kali susuan.
Thawus menanggapi, bahwa har itu dahuru berraku, Setelah itu
furun perintah baru yang menyebabkan hubungan mahrarn,bahwa
safu kali susuan telah menjadikan mahnn.

Abu Muhammad berkatar pernSntaan Thawus ini fidak
berdasarkan pendapat sahabat, apalagi saMa Rasulullah $.
Perkataan seperti ini tdak dapat dijadikan hujjah; dan udak halal
memufuskan nasl<h atas suafu dalil hanya berdasarkan asumsi
seorang tabi'in.
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Mereka juga berkata: Statemen periwayat, "Nabi $ wafat,

dan keterangan ifu bagian Al Qur'an yang dibaca," ini adalah

munkar, dan penyimpangan terhadap Al Qur'an. ndak seorang

pun boleh mengugurkan satu alat dari Al Qur'an paska ke'wafatan

Rasulullah ,$.

Kami katakan: Hal ini fidak seperti anggapan kalian.

Sebenamya maksud pemgrataan AMullah bin Abu Bakar

tercanfum dalam riwarctrr, sebagaimana yang kalian

kernukakan: "Kemudian Nabi $ wafat, keterangan tersebut

termasuk sesuatu yang dibaca bersama Al Qur'an," dengan

tambahan beberapa huruf "jiar," sebagian redaksi yang telah

mengalami perubahan; dan keterangan lnng dibaca sebagai bagian

dari Al Qur'an dan dicatat dalam mtrshafrrgp telah dibatalkan,

sedangkan hukumnlp mmih berlaku. Kasus ini sama persis dengan

ayat tentang rajam.

Dengan demikian, sanggahan mereka batal. Mereka juga

menyanggah khabar shahihtentang kasus ini ynng berbr:nyi,

g,trit ,g'e!a;lt li g$,jt I, er:bljt '{fr I "Srr,, hiapn tidak

menyebabkan hubungan mahnm, bqifu jrya dua hisapan; safu

kali susuan tidak mengakibatkan mahnm, bqitu puk dua kali

susuan." Menurut mereka, sanad hadits tersebut mudhthaib. Sat.t

riwayat disebutkan dari Aiq/ah, narnun riwayat lain dari Az-Zuban.

Kami katakan: Bagaimana bisa begitu? Jushr, kondisi ini

memperkuat kualitas l<habar di atas, karena diriwayatkan dari

bertagai jalur periwaptan. Hanya orang lnng bodoh tentang

pendapat seputar periwa5nt l<habar shahih saja yang menyanggah

atsar di atas dengan dalih tersebut. Sanggahan ini Udak

berdasarkan dalil yang shahih sarna sekali. Itu hanya gugatan /asliy'

I

I

L
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belaka- Anehnya, mereka semua mencemooh beberap a khabar
shahih yang safu diriwayatkan dari seorang sahabat, dan riwayat
lain dari sahabat yang lain.

Selanjutnya, ulama madzhab Hanafi tidak menghiraukan
argumen mereka tentang hadits sumpah dalam kasus pencurian
5nng dikenai hukuman potong tangan. sebenamya hadits ini dha'if
dan mudhtharib, serta sangat membingungkan. sementara ulama
madzhab Maliki tidak menghiraukan argumennya dalam kasus
yang sama tentang hadits besaran minimal barang yang dicuri
adalah seperempat dinar, dan hadits zakat fifui dengan hadits Abu
Sa'id. Kedua hadits ini lebih mudhtharibdibanding hadits tentang
dua kali susuan lrang menyebabkan mahnm, tetapi mereka
memberi catatan sebisa mungkin.

Andaikan mereka berkata: ururah bin Az-Zubair adalah
salah seorang periwaSnt hadits tersebut. padahal diriwayatkan dari
beliau, bahwa sedikit susuan itu fidak dapat meng-
akibatkan hubungan mahmm.

Kami katalen: Bagaimana bisa begifu? Dasar argumennl.
dengan rir,rayat urwah, dan bukan dengan penalarannya. Kami
telah mengulas se@ra khr-rsus masalah keranc,an dua golongan ini
dalam sebuah buku kami berjudul At I'nb. Buku ini juga berisi
argumen mereka dengan riwaSnt seorcuxg periwapt dan
mengabaikan pendapatrya 5nng bertentangan dengan riwaSnt
tersebut. Mereka pun mengemulokan berbagai sanggahan 5nng
sangat lemah dan rancu, serta sangat mudah dipatahkan oleh
orcmg punya pemahaman. Intin5ra adalah seperti 5nng telah kami
kemukakan di depan, wajib berpedoman pada hadits tersebut. -
Hanya Allah lah kami memohon taufik.-
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Dapat kami pahami dari sabda Rasulullah #, 'e:), 
?:j,J'.l

9€;3 \ 'eb;i lt g#:jt \ "Satu kati susuan b'dak

menjadil<an hubungan mahram, begifu juga dua kali susuan; safu

kali hisapan begitu pun dua kali hisapan tidak merladikan

mahnm, 'bahwa "hisapan" itr: berbeda dengan "susuan." Atas

dasar ini, kami berpendapat, bahwa bayi yang mengkonsumsi air

susu dari dua belah puting secara bersambung disebut "satu

susuan."

Sedangkan "hisapan" ifu tidak mengakibatkan hubungan

mahram, kecuali jika kita mengetahui hisapan dari puting tersebut

dapat menghilangkan rasa lapar, sekalipun tidak diyakini dapat

mengenSangkan perut. Air susu yang dihasilkan dari proses

tersebut adalah sedikit, 5nng tidak sampai menghilangkan rasa

lapar dan tidak diyakini mengenyangkan perut, maka ini sama

sekali tidak mengakibatkan hubungan mahnm. -Hanya Allahlah

kami memohon tauftk.-

1869- Masalah: Susuan pria yang sudah besar

mengakibatkan mahnm. Bahkan, seandainya dia sudah hrd,

susuan ini pun tetap menyebabkan hubungan mahram, seperti

hal"Sa susuan anak kecil, tidak ada bedanya.

Masalah ini diperdebatkan oleh para ulama. Sekelompok

ulama berpendapat: Susuan anak kecil dapat mengakibatkan

hubungan mahram, dan tidak dengan susuan anak yang sudah

besar. Namun, mereka tidak memberikan batasan umur yang jelas.

Pendapat ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Malik; dari hnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubatr,

bahwa para iski Nabi $, selain Aisyah, mempertimbangkan

AlMuhalla - @



susuan Salim maula Abu Hudzaifah sebagai safu keistimewaan
baginya- Hal itu mengindikasikan, bahwa para istri beliau
berpendapat, hanya susuan anak kecil lah yang mengakibatkan
hubungan mahram, bukan susuan anak yang sudah besar, namun
dalam halini mereka tidak menyampaikan batasan usia.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Abdullah bin
Dinar, dia mendengar hnu umar -seberum seorang pria bertanya
padanya tentang susuan anak yang sudah besar-, dia
menjawabnya: umar bin AI Khaththab pemah berkata: .,yang

dimaksud 'susuan' adalah susuan anak kecil.',

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Malik; dari Nafi', dari
Ibnu umar, dia pemah berkata: "susuan h*},a berlaku pada anak
yang disusui wakfu kecil, dan bukan susuan bagi anak yang sudah
besar."

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: yang
meniscayakan hubungan mahram tidak lain adalah susuan yang
terjadi pada bayi 5rang masih dalam buaian.

Pendapat di atas seperti yang kami riwayatkan dari jalur
periwayatan Abu Daud: Ahmad bin shalih menceritakan
kepadaku, Anbasah menceritakan kepadaku, yunus bin
Yazidmenceritakan kepadaku dari hnu syihab, uruah bin Az-
Zubair menceritakan kepadaku, bahwa pam istoi Nabi $ enggan
memberi i,- masuk kepada seoftmg pun karena hubungan
susuan, kecuali mereka yang disusui ketika masih dalam buaian-

Diriwayatkan dari jalur periura5ntan AbdurRazzaq, dari
Sufyan bin uyainah, dari Yahya bin Sa'id Ar Anshari, dari sa'id bin
Al Musa5ryib, dia menufurkan: "Hubungan susuan hanya berlaku
pada bayi yang disusui saat masih dalam buaian.,'
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Sekelompok ulama berpendapat: Susuan yang mengakibat-

kan hubungan mahnm, yaitu susuan yang terjadi sebelum seorang

anak disapih. Sedangkan susuan setelah masa sapih itu tidak

menyebabkan hubun gan mahrarn.

Pendapat ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwa5mtan Hammad bin Salamah; dari Hammam bin

Urwah, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, bahwa Ummu

Salamah Ummul Mukminin pemah ditanSn: "Apakah susuan

setelah masa penyapihan mengakibatkan hubungan mahrarfr" Dla
menjawab, "Tidak ada susuan setelah penyapihan."

Diriwayatkan dari jalur AMurrahman bin Mahdi; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Hushain, dari Abu Athiyah Al-Wadi'i,

bahwa seorang pria menghisap kedua puting istrinya hingga air

susunya tertelan. Abu Athi5nh menanyakan hal itu kepada Abu

Musa Al Asy'ari. Abu Musa menanggapi, "lstrimu menjadi

mahranrrya."

Abu Athiyah menanyiakan hal tersebut kepada Ibnu Mas'ud.

Abu Athiyah menuhrkan: "Kami berada di dekatnya fibnu

Mas'ud). hnu Mas'ud beranjak meninggalkan majelis unfuk

menemui Abu Musa. Kami pun mengikutinya. Setibanya di

kediaman Abu Musa, hnu Mas'ud berkata, "Apakah menurut

anda, pria ini anak susuan? Bukankah susuan ifu yang dapat

menumbuhkan dagrng dan hrlang?"

Abu Musa mengakui kebenaran pendapat Ibnu Mas'ud,

"Kalian jangan bertanp kepadaku tentang apapun selama orang

alim ini ada di tengah kalian."
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Dari riwayat ini jelaslah, bahwa susuan yang mengakibatkan
hubungan mahram adalah masa susuan seorang bayi sebagai
bahan makanan pokoknya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari
Sufuan Ats-Tsauri, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari An-
Nazzar -lbnu Sibrah- dari Ari bin Abu Thalib, beliau berkata,
"Tidak ada susuan setelah penyapihan.,,

Dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari sufi7an Ats-Tsauri,
dari Amr bin Dinar, dari periwayat lrang mendengar langsung dari
hnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada susuan setelah penyapihan.,'

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdunazzaq; dari
Ma'mar, dari Al Hasan, dan Az-zthri, mereka menufurkan: ,.Tidak

ada susuan setelah penyapihan."

Ma'mar berkata: Periwayat yang mendengar langsung dari
Ikrimah mengabarkan kepadaku, bahwa Ilaimah mengemukakan
pemyataan yang sama. Dia berkata, "susuan setelah penyapihan
seperti minum air biasa-"

Riunyat ini didukung oleh Al Auza'i, dia berkata, "Apabila
seorang anak disapih saat benrmur setahun dan penyapihan ini
terus berlanjut. Kemudian saat masuk usia dua tahun dia kembali
men!rusu, maka susuan yang kedua ini tdak mengakibatkan
hubungan mahramsarna sekali.',

Al Auza'i menyatakan, "Jika susuannya berlangsung terus
dan tidak disapih sebelum dua tahun, susuan ini tenfu terjadi pada
rentang waktu dua tahun, maka ifu mengakibatkan hubungan
mahram- sedangkan susuan yang terjadi setelah umur dua tahun,
maka ifu tidak mengakibatkan mahmm, meskipun susuannya tems
berlanjut."
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Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Hanya susuan

yang mengeyangkan perut saja lah yang mengakibatkan hubungan

mahram.

Pendapat ini sebagaimana keterangan yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwa5atan Sa'id bin Manshur; Sufuan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hiqpm bin Urwah, dari

ayahnya, dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj Al Aslami, dari Abu Hurairah,

dia menuhrrkan: "Hanya susuan yang meng€nlangkan perut saja

lah yang menjadikan hubungan mahram."

Seorang ulama berpendapat: Susuan png hanya dapat

mengakibatkan hubungan mahramjika teriadi pada anak di bawah

umur tiga tahun. Sementara susuan yang teriadi pada anak di atas

tiga tahun tidak menimbulkan hubungan mahnm. Ini merupakan

pendapat Zufar bin Al Hudzail.

Seorang ulama lainnya berpendapat: Susuan dapat

mengakibatkan hubungan mahmrnjika terjadi pada anak di bawah

usia dua tahun enam bulan- Susuan yang teriadi setelah masa ifu

tidak mengakibatkan hubungan mahram. Pendapat ini dikemuka-

kan oleh Abu Hanifah.

Ulama yang lain juga ada yang berpendapat: Hanya susuan

yang terjadi pada anak di bawah dua tahun dua bulan saja yang

menyebabkan hubtrngan mahmm. Susuan pada anak di atas usia

ini tidak mengakibatkan mahran.lni merupakan pendapat Malik.

Terkait dengan tiga pendapat 5rang disebutkan terakhir;

pendapat Abu Hanifah,Zufar, dan Malik, kami belum menemukan

seorang ahli ilmu pun yang mengemukakan pendapat ini

sebelumnya, atau yang menyokong pendapat ini, selain orang
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yang bertaklid kepada mereka sekedar mempertumtkan hawa
nafsu. -Kami berlindung kepada Allah dari segala bentuk fihah.-

Sejumlah ulama berpendapat: Susuan hanya dapat
mengakibatkan hubungan mahmnjika terjadi pada anak di bawah
umur dua tahun. sedangkan susuan anak di atas umur dua tahun
tdak menyebabkan mahram. pendapat ini sama seperti
keterangan yang diriwayatkan dari jarur periruayatan AI Hajjaj bin
Al Minhal, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Ar
Mughirah bin Miqsam, dari hmhim An-Nakha,i, dari lbnu Mas,ud,
dia berkata: "Tidak ada susuan setelah umur dua tahun.,,

Diriwayatkan dari jarur perir,rnyatan Abu ubaid; sufyan bin
urinah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari hnu
Abbas, dia berkata: "susuan (yans menyebabkan mahnnrlh*rc
berlaku pada bayi di bawah urnur dua tahun.,,

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari hrahim bin
uqbah, bahwa dia pemah bertanya kepada sa'id bin AI Musagyib
dan urwah bin Az-zubair perihal susuan. Mereka menanggapi,
"seluruh $rsuan Snng terjadi pada anak di bawah trnur dua tahun,
sekalipun h*y. setetes, ifu mengakibatkan mahnn.
sedangkan susuan pada anak di atas dua tahun sama seperti
makanan biasa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu ubaid;
Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, dari sufuan
Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asysyaibani, dia berkata: Aku
mendengar Asy-Sya'bi pemah berkata, "Air susu ibu yang
dicekokkan lewat hidung, disuntikkan lewat hrlit, atau ditetekkan
pada anak berumur dua tahun, ifu mengakibatkan hubungan
mahram- Sedangkan susuan pada anak di atas dua tahun tidak
menyebabkan mahntn sama sekali.,,
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Pendapat di atas dikemukakan oleh hnu Syubrumah,

Sufuan Ats-Tsauri, Aqr-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Al
Hasan, Abu Sulaiman, dan ulama madzhab kami. hnu Wahb

meriwayatkan keterangan ini dari Malik, kemudian dia merujuk

pada pendapat lnng kami utarakan sebelumnya. Alasannya

adalah, bahwa pendapat ini tercanfum dalam AJ Muwaththa'yang

dibacakan pada Ibnu Wahb hingga akhir haSnt Malik.

Abu Muhammad berkata: Sekelompok ulama berpendapat,

bahwa susuan anak yang sudah besar dan masih kecil

menyebabkan hubungan mahmm. seperti pendapat yang kami

kemukakan sebelumnya dari Abu Musa, sekalipun Abu Musa telah

mencabutnya.

Diriwayatkan dari jalur periwa5ntan Abdurrazzaq; hnu
Juraij mengabarkan kepada kami, AMul lGrim mengabarkan

kepada kami, bahwa Salim bin Abu Al Ja'd maula Al Asyja'i

mengabarkan padanya, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya:

Dia pemah bertanya kepada Ali bin Abu Thalib: "Aku ingin

menikahi seorang perempuan. Tetapi dahulu aku pemah diberi

minum dari air susunya sebagai obat- Saat ifu aku sudah besar."

Ali menanggapi, "Jangan menikahinya." Ali melarang Abu Al Ja'd

menikahi wanita tersebut.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Malik dari Ibnu Syihab,

bahwa dia pemah ditanya perihal susuan anak yang sudah besar.

Dia menjawab: Urwah bn Az-Zubair mengabarkan kepadaku

tentang hadits yang berisi perintah Rasulullah S kepada Sahlah

binti Suhail agar dia menlnrsui Salim maula Abu Hudzaifah

sebanyak lima kali susuan, padahal Salim sudah besar. Sahlah lalu

melaksanakan perintah tersebut. KarenanSra, dia menganggap

Salim sebagai anaknya.
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urwah berkata: Atas dasar itu, Aisyah Ummul Mukminin
suka memberi izin masuk pada beberapa anak laki-laki (yang
punya hubungan kerabat dari susuan). Aisyah juga menyarankan
saudaranya; ummu Kultsum, dan beberapa orang keponakannya
untuk menyusui anak laki{aki llang ingin diberikan izin masuk
tanpa hi;ab."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu
Jurau mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar
Atha' bin Abu Rabah 5nng memberi jar,raban atas pertanyaan dari
seorang pria. Pria ifu berkata, "Aku diberi minum air susu dari
seorang wanita setelah aku tumbuh besar. Apakah aku boleh
menikahinya?" Atha' menjawab, "Tidak boleh!,,

hnu Juraij men5atakan: Aku bertanya kepada Atha.,
"Apakah itu pendapat anda?" Atha' menjawab, "ya! Dahulu
Aisyah menyarcnkan hal ifu kepada keponakannya." Ini pendapat
Al-laits bin Sa'd.

Abu Muhammad berkata: pendapat Abu Hanifah, Zufar,
dan Malik jelas kurang tepat, kearali menurut pendapat orang
yang mengatakan siang sebagai malam, karena sombong dan
membela kebatilan.

salah safu keanehan dunia tercermin dari pemyataan
sebagian orang-orang lrang terfitnah, berkenaan firman Allah

Ta',ata, '&g fi;"uL',fli '#i,Jd:!s ,,Dan 
ibu-ibu hendaHah

men5rusui anak-anakn5a selana dua bhun perluh,,, (es. Al
Baqarah [21 233], Menurut mereka, ayat ini mengindikasikan
adanSra susuan dua tahun kurang. Hihrngan dua tahun tnrang ini
mengacu pada peredaran bumi png mengitari matahari (tahun
S5nmsgyal).
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Abu Muhammad berkata' Selumh pendapat ini menyalahi

Allah & dan mengingkari panca indra. Mereka menyalahi

Allah &, karena Allah berfirman,

e e? ft d ;i '^+ r'+!i 
:,:L+ iy

fuf$G'ii5o-i','r)':'l'r;trii-;\i,=e?

i6&Ji6f,"#
'Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua beks

bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia
menciptakan langit dan bumi, di anbnn5n ada empat bulan

haram. Ifulah (keteApan) agama yang lurus, " (Qs. At-Taubah [9]:

36).

Allah S menegaskan, bahwa jumlah bulan menunrt-Nya,

adalah bulan-bulan yang di dalamnya memasukkan empat bulan

haram. Semua itu tercantum dalam ketetapan Allah pada waktu
penciptaan langit dan bumi. Itulah ketetapan agama yang lurus.

Tidak mungkin bulan haram ini berada di luar bulan-bulan Arab
yang mengacu pada peredaran bulan (tahun qamariyah). Siapa

yang menyalahi ketenfuan ini berarti telah menyalahi agama yang

lurus, dan menisbatkan kebohongan kepada Allah S. Sebab, ia

telah merujuk bilangan dua tahun ini dengan perhitungan ajami
(tahun syamsiyah, yang menjadi rujukan penanggalan bangsa

Romawi).

Dikatakan menyalahi panca indra, karena selisih antara dua

tahun ajami dengan penanggalan syarnsiyah dan dua tahun ambi
dengan penanggalan itu mencapai 22 hari.
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Penambahan perhifungan qamaiiah hingga genap dua bulan ini,
kami fidak tahu dari mana sumbemya. Memutuskan perkara
haram atau halal dalam agarna Allah dengan cara seperti ini jelas
tidak halal.

Sedangkan ulama yang membatasi usia susuan saat anak
masih dalam buaian, maka pendapat ini juga udak didukung dengan
hujjah yang shahih baik dari Al eur'an, Sunnah, ijma', qiyas, atau
riwaSnt yang dhaif*kahpun. Jadi, pendapat ini otomatis gugur.

orang yang membatasi usia susuan yang mengakibatkan
mahram pada anak yang masih kecil -padahal masa anak-anak
terus berlangsung sampai menjelang barigh, mengingat sebelum
masa ini seorang anak tidak dikenai hukuman had dan tidak
dibebani kewajiban- batasan ini udak dilandasi dalil Al ew.an
dan Sunnah-

sementara ulama yang membatasi usia susuan dengan
penyapihan, berargumen dengan firman Allah €1,

15

L -& &fr ;'g; W,16 &{er,r,I 0,6

'Apabila kduanya ingin meryapih dangan persefujuan dan
wrmustnqtarabn antan kduanja, mala tidak ada dosa a2,s
kduanya. "(Qs.Al Baqarah IZI Z3g).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini bukanlah argumen unfuk
menetapkan hubungan mahmtn, karena penggalan ayat di atas
tidak menyinggung hal ifu. Kerelaan orangfua untuk menyrapih
anaknya juga tidak mengindikasikan adanya hubungan mahram,
karena anak masih bisa men!rusu setelah masa ifu. Ayat ini hanya
menjelaskan penghentian nafkah wajib oreh bapak untuk
memenuhi kebufuhan susu anaknya. Terhentinya kebufuhan
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seorang anak terhadap susuan, tidak sertia merta memufuskan

hubungan mahram dengan suslran, jika si anak kembali menyusu.

Sebab, keterangan ini tidak tercanfum dalam Al Qur'an dan

Sunnah.

Mereka berargumen dengan l<habar yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur periur4ntan Ahmad bin Sy-raib; Qutaibah
bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan

kepada kami, Hisyam bin Ururah mengabarkan kepada kami, dari

Fathimah binti Al Mu&ir, dari Ummu Salamah; Ummul Mukminin,
dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

,u
LPA6

.lqt * okrg;t
,t;1,i ti vf Lbtlt ?:;;" Y

"Susuan tidak mangakibtlan hubmgan mahnm kedua air
susu yang mengenyangkan put dari puting, dan terjadi sebelum

penyapihan."

Abu Muhammad berkata: Hadits irli. munqathi', karena

Fathimah binu Al Mun&ir tidak mendengar hadits ini dari Ummu

Salamah; Ummul Mukminin. Fathimah lebih tua dua belas tahun

dari suaminya; Hisyam, lrang mana Hisyam lahir tahun 60 H,
sedangkan Fathimah 48 H. Ummu Salamah meninggal dunia pada

tahun 59 H. Saat itu Fathimah binti Al Mun&ir masih berusia 11

tahun dan belum pemah bertemu dengan Ummu Salamah.

Bagaimana mungkin Fathimah menghapal hadits darinya.

Fathimah bint Al Mundzir juga tidak menerima satu pun

hadits secara langsung dari saudara perempuan ayahnya; Aisyah

Ummul Mukminin. Ketika ihr, ia masih berada di pangkuan
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Aisyah. Dan, sangat tidak mungkin jika Fathimah binti Al Mundzir
mendengar hadits dari nenekryu; Asma' binti Abu Bakar Ash-
Shiddiq.

Mereka berdalih dengan dua khabar yang sangat lemah
demi menufup-nutupi kesalahan mereka:

Pertama, hadits dari jalur periwayatan Ma'mar bin Jawaibir;
dari Adh-Dhahhak, dari An-Nazzal bin Saburah, dari Ali, dari

Nabi S, )qt ;,.'. Lq I " Tidak ada susuan setelah

penyapihan-"

Kedua, masih dari jalur periwayatan Ma'mar, dari Haram
bin Utsman, dari AMurrahman dan Muhammad bin Jabir bin
Abdillah, dari ayah mereka, dari Rasulullah $. Beliau

menyampaikan banyak hal, termasuk pemyataan, 'Jei. eA, I

)4, " ndak ada susuan setelah penyapihan. "

Dua khabar ini Udak boleh diperhifungkan, karena Jubair
merupakan periwayat yang gugur, Adh-Dhahhak dhaif, dan
Haram bin Utsman bahkan sangat dha'if. Dengan demikian,
seluruh argumen mereka terpatahkan. -Hanln kepada Allah lah
kami memohon taufik.-

Seluruh pendapat di atas terbantahkan, namun masih
menyisakan dua pendapat lagi: Pendapat ulama yang memberi
batasan susuan dua tahun dan pendapat yang tidak memberikan
batasan sama sekali. Kami telah menganalisa pendapat ulama
yang memberi batasan susuan pada anak berusia dua tahun,
temyata mereka berargumen dengan firman Allah Ta'ala,

W6Fs,i{','*i|,tF-,
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J;rJ A'W 6;'bi:$\

"Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga

puluh bulan, "(Qs. Al Ahqaaf [46]: 15).

,*-l_

"Dan ibu-ibu hendaklah men5rusui anak-anakn5n selama

dua bhun penuh, bagl tnns ingin menytsui secara sempuma."
(Qs. Al Baqarah l2l: 2331.

Dan juga firman Allah &,

,/t/ . ,2 / ./ ./ </ ,z-. |11 ,,/...
a_wv L|;;I+br *: tF [4r,-tl iita,

*r; ,"*'-*,;o:; dahm kadaan temah 5nns
bertambah-tambah, dan men5npihnya dalam usia dua bhun. "(Qs.

Luqmaan [31], 14).

Mereka menyatakan, Allah & telah memufuskan, bahwa

penyapihan dilakukan saat anak berumur dua tahun. Masa susuan

berlangsung selama dua tahun penuh, bagi orangfua yang ingin

menyempumakan su$remnln-

Mereka menambahkan, dengan demikian tidak ada susuan

sama sekali setelah anak berusia dua tahun, karena masa

susuannya itu telah berakhir. Ketika susuannya telah berakhir,

maka hukum hubtrngan mahram dengan susuan pun tidak berlaku,

dan setemsnya.

La:;6
6'{t$i 

d
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Abu Muhammad berkata: Allah Mahabenar, dan kita wajib
merujuk pada batasan yang telah ditentukan-Nya. seandainya tidak
terdapat nash lain di luar dalil di atas, tenfu kita cukup
berpedoman pada dalil tersebut. Akan tetapi, berkenaan dengan
kasus ini, ditemukan beberapa nashyang lain, sebagai berikut:

Khabar yang kami riwaSratkan dari jalur periwayatan
Muslim; Amru An-Naqid dan hnu Abu Umar mengabarkan
kepada kami, mereka berdua berkata: Sufuan bin Uyainah
mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al easim bin
Muhammad bin Abu Bakar Ash-shiddiq, dari ayahnya, dari Aisyah
ummul Mukminin, dia menufurkan: sahlah binu suhail menemui
Nabi S, lalu berkata, "wahai Rasulullah, sungguh aku melihat
wajah kurang berkenan Abu Hudzaifah atas kedatangan salim ke
kamarku." Rasulullah,f$ bersabda, y.g\i ,,susuilah 

drbl, Sahlah

berkata, "Bagaimana mungkin aku men5rusuinya, dia sudah
besar?" Rasulullah # pr' tersen5nrm, lalu bersaMa, "Aku pun
tahu, dia sudah b6ar."

Diriwayatkan dari jalur periuaptan Muslim; Ishaq bin
hrahim bin Rahauaih dan Muhammad bin Abu umar, lnng mana
redaksi ini berasal darin5n; mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Abdul wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami
dari Ayy,b Aslrsikhtrni, dari hnu Abi Mulaikah dari Al easim
bin Muhammad bin Abu Bakar, dari Aiqnh ummul Mukminin,
bahwa salim maula Abu Hudzaifah bersama Abu Hudzaifah dan
istinya berada di rumah mereka. Tiba-tiba Sahlah binti suhail
menemui Nabi $, lalu berkata, "salim telah memasuki usia
remaja, dan telah mengerti. Dia sering masuk ke kamarku. Aku
kim Abu Hudzaifah menyimpan perasaarr kurang enak dengan
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kebiasaan ini." Nabi @ berkata kepada Sahlah, * g]; *\i
U-g Gti F e, glr &';63 " susuilah dia, iadikan dia

mahramnya, maka perasaan dalam diri Abu Hudzaifah akan

hilang. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad

bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Ja'far mengabarkan kepada kami, Ghundar mengabarkan kepada

kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Nafi',

dari Zainab binti Ummu Salamah, dia berkata: Ummu Salamah

berkata kepada Aisyah, "Seorang anak lakilaki yang mendekati

vsia baligh sering menemuimu tanpa hijab. Aku sendiri tidak suka

dia menemuiku?" Aisyah berkata, "Bukankah Rasulullah $
menjadi suri teladan yang baik bagimu? Pemah zuahr hari istri Abu

Hudzaifah bertanya, 'Wahai Rasulullah, Salim sering menemuiku,

padahal dia sudah besar. Dalam hati Abu Hudzaifah tersimpar

perasaan tidak enak'. Rasulullah $ bersabda, yU ,? *\1
$)t 'susuilah dia (fulim)! agar dia boleh menemuimu bnpa

hijab."

Diriwayatkan dari jalur periwalntan AMurrazzaq; dari

Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Uru/ah bin Az-Zubair, dari Ais5nh

Ummul Mukminin, dia merruturkan: Sahlah bint Suhail bin Amr
mmemui Nabi $, lalu berkata, "Salim dipanggil dengan putra

Abu Hudzaifah, padahal Allah telah menurunkan dalam Kitab-Nya,

W.\ fillf 'Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan

(memal<ai) natna bapak-bapak mereka, '(Qs. Al Ahzaab t33l: 5).

Dia sering masuk menemuiku, sementara aku hanya mengenakan

pakaian harian. Kami tinggal dalam rumah lang sempit." Nabi $
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menyarankan sahlah unfuk men! rsui Salim agar ia menjadi
mahramnya.

Az-Zuhn menyatakan: Sebagian istri Rasulullah S
mengemukakan, "Kami tidak tahu, mungkin saja saran tersebut
sebagai dispensasi bug, Salim secara khusus.,, Az-ZuhA
menambahkan, dahulu Aisyah pemah mengeluarkan fatwa, bahwa
susuan setelah anak disapih mengakibatkan hubungan mahram.
Fatwa ini berlaku sampai dia meninggal dunia.

Abu Muhammad berkata: Beberapa khabar di atas
menyingkap sejumlah kemusykilan sekaligus menjelaskan maksud
firman Allah yang tercanfum dalam beberapa ayat tersebut: bahwa
susuan telah sempurna dengan genapnya umur dua tahun, atau
dengan kesepakatan orangfua (unfuk menyapih anak) sebelum ia
berumur dua tahun, ketika mereka melihat hal itu membawa
kemaslahatan bagr anak yang disusui. Kesepakatan ini
berkonsekuensi terhadap kewajiban memberikan nafkah kepada
ibu susuan yang masti dipenuhi oleh kedua orangfua; baik suka
maupun tidak suka-

Ayat berikut telah mencakup beberapa hal di atas. Allah @
berfirman,

6 ;vt A"W ;{; bf.ji,'#i La:!S

*Dan ibu-ibu hendaklah menSrusui selama
dua tahun penuh, bagi yang ingin men5rusui seara sempurna. Dan
kewajiban ayah menanggung nalkah dan pakaian mereka dengan
cara yang patuf. "(Qs. Al Baqarahl2l:233).

' r- jfi\, i::i6'"ii, fr, r...|4|i &|'^;G)i i-
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Allah @ memerintahkan para ibu untuk menyrsui bayinya

selama dua tahun. Hal ini bukan berarti tidak terdapat hubungan

mahmm dengan susuan setelah masa ifu. Tidak pula berarti

terjalinnya hubungan mahram akibat susuan berakhir dengan

sempumanya umur dua tahun.

Firman Allah &, ,UySj'845 -at'?',ffii
l:,-€l( G "lbu-ibumu yang men5rusui kamu, sudara-saudara

perempuanmu sesusuan, " (Qs. An-Nisaa' l4l: 23). Pada ayat ini
Allah & Ua* menyebutkan 'masa dua tahun' atau batas wakhr

tertentu sebagai informasi tambahan dari ayaLayat 5rang lain.

Singkatorya, tidak boleh mengkhususkan pesan ayat Al Qur'an
tanpa didasari nashyarrg menjelaskan, bahwa ayat tersebut berlalu
khusus, dan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi dan prediksi

tanpa penjelasan.

Beberapa hadits ini telah mencapai derajat mutaumtir,

karena diriwayatkan oleh para istri Rasulullah #f, seperti kami

kemukakan di depan. Sahlah binfi Suhail termasuk muslimah 3nng
turut hijrah ke Madinah, begitu juga Zainab binu Ummu Salamah.

Di antara kalangan tabi'in yang meriwayatkan hadits

tersebut adalah Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair,

dan Humaid bin Naft'. Genemsi berikutnya lnng meriwayatkan

dari tabi'in adalah Az-Zuhi, hnu Abi Mulaikah, Abdunahman bin

Al Qasim, Yahsn bin Sa'id Al Anshari, dan Rabi'ah. Selanjutrya,

dirirlnyatkan oleh Ayytb As-Sikhtiyani, Sutpn Ats-Tsauri,

S5ru'bah, Malik, Ibnu Jarir, Syraib bin Abu Hamzah, Yunus bin

Yazid, Ja'far bin Rabi'ah, Sulaiman bin Bilal, Ma'mar, dan

sebagainya.
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Hadits tentang salim maula Abu Hudzaifah ini kemudian
diriwayatkan oleh banyak sekali periwayat. proses peralihan hadits
ini terjadi secara komprehensif, sehingga seluruh pihak; baik yang
sepaham maupun tidak sepaham, sepakat akan kesahihannya.
Kemudian perkara ini tidak lagi menyisakan sanggahan selain
komentar segelintir orang, bahwa "itu berlaku khusus unfuk
salim," seperti dikemukakan oleh sebagian ishi Rasurullah S.
Perlu diketahui oleh pihak yang berpendapat demikian, bahwa
komentar tersebut sekadar asumsi dari orang lain, dia berasumsi
bahwa informasi itu berasal dari para istui Nabi S.

Keterangan lnng sama terdapat dalam hadits, bahwa para
isfui Nabi berkata, "Kami hanya melihat hal ini sebagai kekhususan
bagi salim, "Kami tidak tahu, mungkin saja ifu dispensasi unfuk
Salim." Statemen seperti ini jelas hanya "asumsi." Asumsi (zharll
tidak bisa menyanggah Sunnah. Allah @ berfirman,

"Saungguhn5n dugaan ifu tidak sediht pun berguna unfuk
melawan kebenann "(Qs. Yuunus t10l: 36)

Sangatlah berbeda antara argumen Ummu Salamah g
yang berdasarkan penalaran dengan hujjah Aisyah q, yang

merujuk pada swnah yang 
'alid. 

Pemyataan Aisyah kepada
Ummu Salamah, "Bukankah Rasulullah 6$ sauri teladanmu?,, dan
sikap diam ummu Salamah menegaskan bahwa ummu salamah
menyadari'kekeliruannya' dan langsung merujuk kebenaran.

Sungguh sangat aneh ketika beberapa orang yang tidak
sependapat dengan kami menyatakan, "Hadits mursal sarna
seperti hadits musnad. Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan

G5,f,'oE;{$:iiy
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Abdurrazzaq; dari Ma'mar, bahwa apabila para istri Nabi $
menlrusui seorang anak yang sudah besar, maka ia diperkenankan

menemui mereka tanpa hilab. Ketentuan tersebut bagi para istri

Nabi merupakan satu kekhususan." Kalangan lain berpendapat,

bahwa riwayat ini di-nasakh dengan ayat tentang pengangkatan

artak(tabanni.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini jelas batil, karena

tidak seorang pun boleh mengatakan terkait nash yang tabit,
bahwa ini telah dr-nasal<h, kecr.rali dengan didasari nash Mbityarry
menjelaskan dan tidak ambigu. Mengapa demikian? PemSntaan

Sahlah g kepada Rasulullah $, "Bagaimana aku menyusuinya,

dia anak laki-laki yang sudah besar?" ini adalah keterangan yang

sangat jelas, karena peristiwa ini terjadi setelah turunnya agraLayat

di atas. Kami tegaskan, bahwa seandainya perintah menyrsui ini

berlaku khusus bagi Salim -atau dalam kasus pengangkatan anak
yang telah di-nasaklr pasti Nabi $ menjelaskannp. Sama

seperti penjelasan beliau pada Abu Burdah soal jadza2zh (kambing

berumur satu tahun). Ketika itu beliau bersaMa, 'Ali \t $tii
!:.tii. ti,bl 'k menankupimu, dan fidak seonng pun

setelalunu."

Sebagian orcng 5nng tidak takut kepada Allah ft dengan

seenaknSa berkata, "Mengapa anak yang sudah besar halal

men!,usu puting wanita lain?"

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini mumi sanggahan

terhadap Rasulullah S frrg telah memerintahkan hal tersebut.

Orang seperti ini fidak malu-malu menyatakan, 'Budak

perempuan boleh melakukan shalat tanpa busana, sehingga orang

lain bisa melihat payudam dan kemaluannya. Wanita merdeka
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ketika shalat boleh menyingkap dengan sengaja dua tepi bagian
kemaluannya, kira-kira selebar uang logam, sehingga orang yang
berada di depan dan orang yang lewat di tengah jama'ah di masjid
bisa melihahrya- Dia juga boleh menyingkap kurang dari
seperempat bagran pemfuiya." -Kami berlindung kepada Allah dari
sikap tak tahu malu dan kurang agama.-

Abu Muhammad berkata: SaMa Rasulullah g, bblt UJ1

yUz.iil 'U 'Saungguhnya susuan bagian dari usaha

menghilangkan lapr. "Hujjah yang sangat jelas. sebab, men5rusui

anak yang sudah besar berfujuan unfuk menghilangkan rasa lapar,
sama seperti menSrusui anak kecil. Ketenfuan ini berlaku umum
unfuk seluruh susuan, ketika mencapai lima kali susuan, seperti
diperintahkan oleh Rasulullah $.

Ali berkata: Keterangan berikut shahih, bahwa Aisyah RA
sering ditemui oleh anak lelaki yang sudah besar, jika anak tersebut
telah disusui -setelah ia besar- oleh salah seorang saudara
perempuan susuannlE. Kami bersaksi kepada Allah $trtr, dan
memastikan bahwa Allah & tidak mungkin membiarkan rahasia
Rasulullah # dilihat oleh orang yang bukan mahranrnya.
Sementara Allah @ berfirman,

a6ie6#_{i,6
'Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia.'E

(Qs. Al Maa'idah I5l:67).

Jadi, kami yakin bahwa susuan anak yang sudah besar itu
bisa menjadikan hubungan mahram- l-arangan seluruh istri

u 'fidak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Muhammad S.
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Nabi S terhadap anak susuan yang hendak masuk menemui

mereka, bukan lah suafu perkara yang mungkar- Sebab, mereka

diperkenankan unfuk tidak menerima seorang mahram yang ingin

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

1870. Masalah: Apabila seorang wanita dihamili oleh

seseorang, yang mana bayi ini akan dinisbatkan padanya, lalu air

susunya berlimpah, kemudian ia melahirkan lalu sang suami

menceraikannya, atau sang suami meninggal dunia lalu ia nikahi

pria lain, atau ia adalah budak wanita lalu dimiliki oleh orang lain,

maka bayr yang dilahirkan tersebut adalah anak dari suami atau

tuan yang pertama, dan bukan suami kedua.

Apabila wanita ini hamil dari suami kedua, lalu proses

susuan ini tems berlangsung, dan anak tersebut dari suami

pertama, kecuali ia mengalami perubahan kemudian stabil. Sebab,

ketika air susunya mengalami perubahan, maka huhm penisbatan

anak pada suami pertama ifu batal, dan ia dinisbatkan pada suami

kedua. -Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alatn.-

L87L. Masalah: Seh.truh pemeluk Islam bersaudara.

Seorang anak negro hasil zina tidak haram menikahi puti seorang

khalifah Hasyimi. Seorang fasik yang muslim -yang mencapai

tingkat fasik tertinggi,- selama bukan pezina, maka ia sebanding

dengan wanita muslimah yang terhormat. Demikian pula, seorang

lelaki terhormat yang muslim sebanding dengan wanita fasik,

selama bukan pezina.

Kami memilih unfuk memperbolehkan pemikahan kerabat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kasus ini. Sufun
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Ats-Tsauri, Ibnu Juraij, Al Hasan bin Hay, hnu Abu T aila, Al
Mughirah bin Abdurahman Al Maktrzumi, seorang murid Malik,
dan Ishaq bin Rahaunih berpendapat, bahwa pemikahan seorang
mauladengan seorang wanita Arab hukumnya fasakh.

Abu Hanifah berpendapat: Apabila seorang wanita Quraisy
menSrukai seoftrng maula, dan si maula memberikan mahar mitsil
padanya, maka ruali meminta maula unfuk menikahinya. Namun
jika si maula enggan menikahinya, ia dinikahikan oleh hakim.

Malik, AqrSyafi'i, dan Abu fulaiman sependapat dengan
kami.

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang Udak

sependapat bra4lumen dengan beberapa atsar yarrg rapuh.
Hujjahnya adalah firman Allah &,

*S*unggthqn oftrng-oftrng bqiman bersaudara. " (Qs. Al
Hujuraat [49]: 10).

Allah B p* menyinggung seluruh kaum muslimin,

{A1'or&aVyWG
"Maka nil<ahilah perempuan png l<alian senangi. "(Qs. An-

Nisaa' [4]: 3)

Allah & j,rg. menyebutkan wanita yang haram dinikahi
oleh kaum muslimin, kemudian Allah berfirman,

',A6h{rtly

#)Si1ie F'j*,
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*Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan)

yang demikian rtu "(Qs. An-Nisaa' 141:24\

Rasulullah S menikahkan Zainab Ummul Mukminin

dengan Zaid, maula beliau. Al Miqdad menikahi Dhaba'ah binti Az-

Zubair bin Abdul Muththalib. Kami memilih hukum yang

memperbolehkan pemikahan kerabat, karena ini praktik

Rasulullah S. Beliau menikahkan anak-anak perempuan beliau

hanya dengan keturunan Banu Hasyim dan Banu Abdu Syams.

Allah @ berfirman,

, ,/

'Sungguh, telah ada pda (diri) Rasulullah itu suri teladan

yang baik bqimu. "(QS. Al Ahzaab [33]: 2U-

Pendapat kami tentang orang fasik; baik laki-laki maupun

perempuan, sudah semestin5n orang lnng fidak sependapat

dengan kami hanya pria fasik menikah dengan

wanita fasik; dan hanSn mernperbolehkan wanita fasik dinikahi

oleh lelaki fasik. Pendapat ini fidak dikemukan oleh seorang pun.

Allah S berfirman,

*Saungguhrya, orzng-oftng Wng beriman ifu betsaudara- "
(Qs.Al Hujuraat [49]: 10).

Pada ayat yang lain Allah berfirman,

'e%-{Ai,i;;u o-;,.F 'o(iI

'Z;f1-l$.g:rtGy
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Uiqi"#.L*,s6'r;"AG
'Dan onng-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan,

sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (Qs.
At-Taubah I9l:7U.

1872- Masalah: Pria yang sakit parah, baik yang divonis
mati maupun tdak divonis mati, boleh menikahi wanita yang

sama-sama sakit atau wanita sehat. Mereka saling mar.rarisi, baik ia
meninggal karena sakit tersebut, atau ia sehat kemudian meninggal
dunia.

Begitu juga wanita yang sakit parah, baik yang divonis mati
maupun tidak divonis mati, boleh menikahi pria yang sehat atau
sakit. Dalam seluruh kasus pemikahan ini, si wanita berhak
menerima maskawin yang telah ditenfukan, sama persis seperti
pasangan yang sehat-

Malik berpendapat: Pemikahan pria yang sakit parah baik
sebelum maupun sesudah hubungan intim di-fasakh. Jika dia
belum menyefubuhi istinya, maka dia tidak berhak mendapatkan
apa pun. Namun Jika si suami telah menyetubuhinya, maka istri
berhak memperoleh mahar mitsilyangdiambil dari sepertiga harta
suami, sebagai syarat untuk menghalalkan kemaluannya. Si istri
sama sekali tidak memperoleh warisan dari si suami.

Malik menambahkan: Jika suami meninggal sebelum men-
fasakh pemikahannya, maka istri uajib menjalani masa berkabung
(ihdad namun fidak menerima warisan-
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Malik menerangkan: Apabila suami sembuh dari sakiturya-

dan sudah menyetubuhi istrinya -lalu hendak menceraikannya;

pada kesempatan yang lain, Malik berkata: Jika suami sembuh dari

sakitnya, maka pemikahan tersebut diperbolehkan-

Malik berpendapat: Begifu halnya wanita yang sakit parah

dan tidak boleh menikah, yang mana orang yang menikahinya ifu

tidak berhak mewarisinya; baik ia sudah menggaulinya maupun

belum. Si istui berhak mendapatkan maskawin dari suami, jika dia

telah menyetubuhinya.

Malik berpendapat: Barangsiapa yang menceraikan isbinya

yang sedang hamil dengan thalak ba'ia maka keduan5n tidak

boleh rujuk, jika kandungannya telah masuk enaln bulan.

Rincian hukum ini tidak kami ketahui dari seorang pun

sebelum Malik.

Di antara ulama yang berpendapat, bahwa pemikahan orang lnng
sakit itu udak dipeftolehkan, adalah Atha' bin Abu Rabah. HanF
saja, dia berpendapat: Jika suami sembuh, maka pernihnan

tersebut dip€rbolehlon. g€rilutnta, Yahya bin Sa'd Al Anshari

men3ntakan, bahura maskawin u,anita yang menikahi pria yang

sakit pamh diambillon dari sepertiga hartanya.

Pendapat png berteda diriun3ntkan dari Rabi'ah. hnu

Sam'an -seorang periwayat yang dha'if- meriwaSntlon dari

Rabi'ah, bahwa maskawin si isti diambilkan dari sepertiga harta

suaminla, namun dia tidak menerima warisan.

hnu Sam'an merryatakan, bahwa afuran ini pemah

diberlakukan oleh Abu Bakar bin Umar bin Hafsh dalam kasus

pemikahan putri Al Mu'tamir bin Ipdh Az-Zrhn.
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Diriwayatkan dari Rabi'ah Ma'mar -dia seorang periwayat
yang tsiqal* bahwa maskawin dan warisan si istri diambilkan dari
sepertiga harta suaminya. Ma'mar menyatakan, demikian menurut
pendapat hnu Abu Laila.

Abu Muhammad berpendapat: Ini juga yang menjadi
pendapat Al-Laits bin Sa'd dan Utsman Al-Batti.

Sekelompok ulama yang lain bersikap antipati, seperti
keterangan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid;

Utsman bin Shalih mengabarkan kepada kami dari hnu Lahi'ah,
dari Khalid bin Abu Imran, dia berkata: Aku bertanya kepada Al

Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah tentang hukum
pemikahan orang yang sakit parah.

Mereka menjawab, bahwa jika penyakitnya tidak
membahayakan, maka pernikahannya diperbolehkan. Namun jika
penyakitnya berbahaya, maka pemikahannya tidak diperbolehkan.
Si istri berhak mendapatkan setengah maskawin yang diambil dari
sepertiga harta suaminya. Mereka menambahkan, bahwa jika sang

suami telah menggaulinya, maka dia berhak mendapatkan

maskawin secara penuh yang diambil dari sepertiga harta tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari
Ma'mar, dari Az-Zuhri tentang pemikahan orang yang sakit, dia
menyatakan: Orang yang sakit itu tidak berpengaruh terhadap
perolehan ahli waris- Namun, kami tidak berpendapat, bahwa istri
bisa mewarisi hananya jika pemikahan orang yang sakit ini
mengakibatkan bahaya bagi pihak lain.

Ma'mar menuturkan: Qatadah berpendapat, bahwa apabila
pria yang sakit parah ifu menikahi seorang wanita karena butuh
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seseorang untuk merawafolya atau unhrk mengums segala

keperluannya, maka si wanita ifu berhak malarisinya.

Sekelompok ulama yang lain sependapat dengan kami.

Demikian ini seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Awanah

mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam, dari

Ibrahim An-Nakha'i, dari hnu Mas'ud, dia mengungkapkan,

"Seandainya ajalku tersisa sepuluh hari menjelang kematian, lalu

pada hari terakhir aku diberikan kekuatan unhrk menikah, maka

aku pasti akan menikah karena takut fitrah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah;

Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Abu Raja',

dari Al Hakam bin Zaid, dari Al Hasan, dia mmutrrrkan: Di kala

sakit menj"lar,g , Mua& bin Jabar berkata, "Nikahkan

aku. Sungguh, aku tidak ingin bertemu dengan Allah & dalam

keadaan mernbujang."

Diriwagatkan dari jalur periwaptan Abu Ubaid dan Sa'id

bin Manshur; mereka berkatar Abu Muawirch Adh-Dharir

mengabarkan kepada kami dari Hiq;am bin Ururah, dari bapakryra,

dia merrufurkan: Az-Zuban menjenguk Qudamah bin Mazh'un

yang sedang sakit. Seraln berada di dekah5a, Az-Zubair memberi

kabar gernbira pada Qudamah tentang seorcng gadis beliau.

"Kawinkan aku dengannSn?" pinta Qudamah- AzZulcprtr bertangra

padan5n, "Apa yang akan kau lakukan pada unnita belia 5ang
masih kecil, sementara kau dalam kondisi seperti ini?" Qudamah

, 'Jika aku masih hidup, maka ia anak gadis Az-7-vbatr.

Namun jika aku meninggal dunia, maka ia adalah orang yang

paling berhak meurarisiku." Urwah berkata, 'Akr pun menikahkan

wanita muda itu dengan Qudamah."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada
kami, Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Nafi maula
hnu Umar, dia berkata: Abdurrahman bin Abu Rabi'ah saat sakit
menikahi keponakannya, agar dia mewarisi hartanya.
Abdurrahman meninggal dunia, keponakannya pun mewarisinya.
Kejadian ini terjadi pada masa Utsman bin Affan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu
Jurarj menceritakan kepadaku, dia berkata: Musa bin Uqbah

mengabarkan kepadaku dari Nafi maula hnu Umar, dia berkata:

Abdullah bin Abu Rabi'ah bin Al Mughirah Al Makhzumi yang

sedang sakit keras menikahi pubi Hafsh bin Al Mughirah;
pamannya, agar ia bersama para isfoinya bisa mer,r.rarisi hartanya.

Abu Muhammad berkata: AMullah seorang sahabat Nabi.
Dari jalur periwayatan Abu Ubaid dan Sa'id bin Manshur; mereka
berkata: Hasyim mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-
Syaibani, dari Asy-Sya'bi; Sa'id dalam riwayatnya berkata: Aku
mendengar Asy-Sya'bi menyatakan, "Pemikahan orang yang sakit
parah diperbolehkan, begitu pula akad jual belinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;
Hasyim mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ubaid

mengabarkan kepada kami dari Hasan Al Bashri: dia menSatakan,
"Boleh menikahkan orang yang sedang sakit parah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al
Qaththan; Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari
Manshur bin Al Mu'tamir, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata,
"Pemikahan orang yang sakit diperbolehkan, namun
(maskawinnya) tidak dihitung dari sepertiga harta."

EI - AtMuharla



Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dia berkata, "Pemikahan orang yang sakit

parah ifu diperbolehkan dengan mahar mitsil." Demikian menurut
pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan seluruh ulama

madzhabnya. Menurut mereka, maskawin tersebut diambilkan dari

aset utama suaminya. Ini pendapat hnu Syubramah, Al Auza'i, Al
Hasan bin Hay, Abu Sulaiman, dan seluruh ulama madzhab kami-

Al Hasan bin Hay dan Abu Sulaiman berpendapat, bahwa

istri berhak menerima maskawin yang telah ditenfukan dan

diambilkan dari aset utama suaminya.

Ali berkata: Guru kami, Abu Al Khiyar Mas'ud bin Sulaiman

RA menikahi seorang perempuan tujuh malam sebelum wafat.

Ketika itu beliau sakit parah dan ildak punya lagi harapan hidup.

Dia menikah demi menghidupkan Sunnah.

Abu Muhmammad berkata: Kami mengetahui ulama

madzhab Malik yang sangat mengecarn sikap menentang seorang

sahabat yang fidak dikenal dalam kalangan sahabat yang

menentangnya. Ini termasuk kasus yang diperdebatkan oleh Ibnu

Mas'ud, Mu'a& bin Jabal, Az-7-ubair, Qudamah bin Mazh'un, dan

AMullah bin Abu Rabi'ah, di hadapan sejumlah sahabat Nabi yang

masih hidup. ndak seorang pun yang menyalahi pendapat ini.

Juga, pada masa kekhalifahan Utsman.

Abu Muhammad berkata: Allah & dan Rasul-Nya $
memperbolehkan pemikahan. Baik dalam Al Qur'an dart Sunnah

tidak disebutkan se@ra khusus, pemilahan antara mempelai yang

sehat dan sakit.

Allah berfirman,
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t 11, o{U'
"dan Tuhanmu tidak lupa."(Qs. Maryam l19l 64).

Kami tidak menemukan hujjah bagi pihak yang

menyanggah pendapat di atas, baik dalam Al Qur'an, Sunnah,

statemen seorang sahabat, maupun penalaran rasio. Sebagian

mereka hanya berhujjah, bahwa orang yang bersekutu dengan

mereka dalam kasus ini tidak masuk ke dalam ahli waris.

Abu Muhammad berkata: Pendukung pendapat ini

mengemukakan: Ketika seseorang sakit menjelang kematiannya -
dia telah divonis mati- mengakui, bahwa anak budak wanita itu
adalah puhanya, padahal sebelumnya dia selalu mengatakan,

bahwa ia budaknya, maka pengakuan tersebut sah. Anak ifu pun

mewarisi harta mendiang ayahnya.

Mereka memperbolehkan memasukkan seluruh orang yang

memiliki hubungan mahram dalam golongan ahli waris; dan

melarang orang yang mengakibatkan bagian warisnya berkurang

masuk dalam jajaran ahli waris. Pendapat ini sangat rancu.

Mereka Udak berbeda pendapat, apabila seorang pria yang

sakit parah dan tidak punya harapan sembuh dan hidup membeli

seorang budak wanita muda; dan orang-orang memberikan

kesaksian, bahwa dia membelinya tidak lain agar mendapatkan

anak darinya, maka dengan demikian ahli warisnya ifu terhalang

dari warisannya; Ialu dia menggauli wanita tersebut dan hamil,

maka tindakan ini diperbolehkan dan mubah.

Jika mereka berkata: Budak wanita itu terkadang hamil dan

terkadang juga tidak hamil? Maka kami katakan: Wanita yang

dinikahi seseorang yang sedang sakit parah mungkin saja
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meninggal lebih dahulu, sehingga si suami mewarisi hartanya, dan

ini tenfunya menambah pundi-pundi ahli waris. Anehnya,

mengapa mereka melarang seorang muslim yang sedang sakit

parah menikahi budak wanita atau wanita kafir dzimmi yang tidak

mewarisinya.

Apakah mereka melarang orang yang sakit keras dan tidak

mempunyai apa pun dari hubungan pemikahannya? Sudah

semestinya mereka meninggalkan dalilnya yang rusak, karena

darurat atau kontradiksi.

Mereka menyatakan: Kami mengqiyaskan kasus pemikahan

orang yang sakit parah itu dengan kasus thalak Maka kami

katakan: Kalian mengqiyaskan pendapat yang keliru dengan

pendapat yang keliru. Selanjutnya, kalian melakukan kesalahan

dalam qryas. kalian memperbolehkan thalak orang yang sakit

parah dan setelah itu memberinya hak waris.

Jika kalian menghendaki qiyas yang benar, maka mestinya

kalian mempertolehkan pemikahan orang yang sakit parah, dan

bersamaan dengan itu pula melarangannya dari hak waris. Ini sisi

lain yang diabaikan oleh ulama madzhab Hanafi dalam qiyas di

atas. Padahal menurut mereka, qiyas itu merupakan dalil yang

tidak boleh diabaikan.

Keanehan lainnya, bahwa Malik men-fasakh nikah budak

wanita yang melarikan diri dari fuannya, seperti men-fasakh

pemikahan yang sah dari seorang pria yang sakit parah. Dia hanya

memberikan tiga dirham dari seluruh mahar yang telah ditentukan

pada budak yang melarikan diri. Namun, memberikan seluruh

mahar mitsil pada wanita yang dinikahi oleh pria yang sakit parah.

Apakah dia pemah mendengar pufusan hukum tanpa dalil yang

lebih aneh dari ini?
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L873- Masalah: Jika seorang wanita hamil dari
hubungan zina, atau dari pemikahan yang rusak dan fasakh, atau
dari nikah yang sah lalu di-fasakh karena hak yang wajib
difunaikan; atau seorang budak wanita hamil oleh tuannya
kemudian dimerdekakan, atau tuannya meninggal dunia, maka
dalam seluruh kasus ini wanita tersebut menikah sebelum janin
yang dikandungnya lahir. Hanya saja, suaminya tidak halal
menggauli sebelum istrinya melahirkan.

Seluruh ketentuan di atas berbeda dengan kasus wanita
yang diceraikan (muthallaqah) atau wanita dalam keadaan hamil
yang ditinggal mati suaminya. Dua wanita yang disebutkan terakhir
ini sarna sekali tdak halal dinikahi sebelum janin yang

dikandungnya lahir- Juga, mengecrralikan budak wanita yang telah
dimerdekakan oleh tuannya dan memiliki kebebasan atas dirinya.
Maka, pemikahannln fasakh. Dia tidak halal menikah sebelum
melahirkan kandungannya.

Dalil praldik di atas adalah, bahwa wanita hamil yang telah
dithalak atau ditinggal mati suaminya, berstafus sebagai wanita
yang sedang menjalani masa iddah sesuai nash Al Qur'an.
Allah & melarang pemikahan wanita yang sedang ber-iddah

sebelum masa iddalrnya berakhir.

Sementara ifu, selain wanita yang dithalak dan wanita yang

ditinggal mati suaminya, dan masing-masing wanita ini tidak
dikenai kewajiban menjalankan iddah. Al Qur'an dan Sunnah
tidak menyinggung hal ini. Hanya saja, budak wanita yang

dimerdekakan ifu memperoleh kebebasan untuk mengafur dirinya.
Ketika seorang wanita tidak dikenai iddah dan tidak mempunyai
suami, tentu saja dia boleh menikah, kecuali terdapat nash yang
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melarangnya. Dalam kasus ini tidak ditemukan nash yang

melarang pemikahan mereka.

Nash juga tidak menghalalkan seorang pria menggauli

wanita hamil, kecuali jika kehamilan tersebut akibat tindakannya.

Pada ulama berbeda pendapat dalam kasus ini.

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Muhammad bin Al Hasan, dan

Abu Yusuf dalam salah satu dari dua pendapatnya menyatakan,

bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu boleh menikah, namun

suaminya tidak boleh menggauli sebelum ia melahirkan

kandungannya.

Abu Hanifah berpendapat: Apabila seorang wanita kafir

harbi mengusir seorcng wanita muslimah, lang sedang hamil dari

hubungan dengan suaminya, maka ia boleh menikah, tetapi suami

barunya tidak boleh menggauli sebelum ia melahirkan janin yang

sedang dikandungnya.

Abu Muhammad berkata: Demikian pendapat ulama

madzhab kami. Zufar menyatakan, bahwa seorang wanita pezina

dikenai masa iddahyang sempuma.

Malik berkata: Seorang wanita yang hamil dari hubungan

zina tidak boleh menikah sebelum janin yang dikandungnya itu

lahir. Pezina yang tidak hamil juga tidak boleh menikah, sebelum

hrntas menjalani masa iddah selama tiga masa persucian.

Ali berkata: Di antara ulama yang meriwayatkan dari Malik,

yaitu seperti halnya pendapat Umar bin Al Khaththab,

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Abu

Az-Zuban, dia menuturkan, "Aku meminang saudara perempuan

seseorang. Orang ifu mengatakan, bahwa saudarinya telah berzina.
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Kabar tersebut sampai di telinga Umar. Dia langsung memukulnya,

atau hampir memukulnya. "

Malik mengemukakan: Terkait dengan kabar ini Ibnu
Wahab mengatakan: Amr bin Al Harits menyampaikan kabar ini
kepadaku dari Abu Az-Zubair. Dalam riwayat ini disebutkan, Umar
berkata padanya, "Menikah dan diamlah!"

Abu Muhammad berkata: Umar bin Al Khaththab
memerintahkan wanita tersebut unfuk menikah, dan tidak
mengecualikan sebelum iddah{rya sempuma, tidak pula jika ia
wanita hamil.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Ali bin
Abdullah mengabarkan kepada kami, Sufi7an bin Uyainah
mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Abu Yazid mengabar-
kan kepada kami dari ayahnSn, dia menufurkan: Siba' bin Tsabit
menikahi putri Mauhib bin Ribah. Siba' mempunyai seorang putra
dari istri sebelumnya, sementara putri Mauhab punya seorang putri
dari suami sebelumnya.

Terjadilah hubungan intim antara putra Siba' dengan anak
tirinya, hingga hamil. Anak tAinya dihtrogasi, dia pun mengakui
perbuatannya. Akhimya, kasus ini dilaporkan pada Umar bin Al
Khaththab. Mereka berdua mengakui perbuatannya. Umar
menjatuhkan hukuman had dan memperingatkan mereka unfuk
tidak menikah, namun putra Siba' mengabaikan peringatan ifu-

Akhimya Umar pun memperbolehkan pemikahan wanita
hamil di luar nikah di hadapan para sahabat. Tidak ada seorang
pun yang menyalahi kebijakan Umar. Mereka sangat mengecaln
tindakan seperti ini, andaisaja sampai terjadi.

Para penyanggah berdalih dengan firman Allah &,
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*sedangkan perempuan-perempw,n yang hamil, waktu

iddah mereka ifu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."

(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4).

Mereka juga berargumen dengan l<habaryang diriwayatkan

kepada kami dari Sa'id bin Al Musalryib; bahwa seorang pria

bemama Nadhrah bin Aktsam menikah dengan seorang wanita.

Pada saat menyetubuhinya, dia baru sadar temyata wanita ifu

sedang hamil. Dia pun langsung mengadukan kejadian ini pada

Nabi $. Rasulullah $ memutuskan, bahwa maskawin wanita

tersebut tetap dibebankan pada sang suami (Nadhrah) dan anak

yang dikandung dalam perukrSa menjadi Beliau

memerintahkan untuk mencambuk rranita ihr sebanyak serahrs

kali, dan memisahkan mereka berdua.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada keanehan yang lebih

aneh dari orang yang berhujjah dengan l<habar ini lalu dia menjadi

orang pertama yang menyalahinp. Sementara menurut

pandangan kami, jika kabar tersebut musnad, kami akan

menjadikannya sebagai hujjah. Namun sayang, terdapat

keterputusan sanad antara Sa'id dan Nadhrah; sedangkan hadits

munqathi' itu tidak bisa dijadikan hujjah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; hnu Abu

As-Sin meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan

kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Shafwan

bin Sulaim, dari Sa'id bin AI Musa1ryib, dari seorang sahabat

Rasulullah s yang bemama Nadhrah- Dia menuhrrkan: "Aku

menikahi seorang wanita perawan dalam tertutr"rp rapat. Aku

L
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menggaulinya, temyata dia hamil." Nabi $ bersabda, 'Ot:,t*lt t<S

a:*s oii til: ,ui i? Ui,, ,Vj, 62'd)LLt tq ,Dia

berhak mendapatkan maskawin atas kemaluannya yang tetah
dihalalkan bagimu. Anaknya menjadi budakmu. Apabila dia tetah
melahirkan, cambuklah ia. "

Abu Muhammad berkata: Dalam riwayat ini tidak
disebutkan "memisahkan keduanya." Hal ini memungkinkan
terjadinya penyembunyian sanad. Hanya saja, tidak ditemukan
informasi bahwa Sa'id bin Al Musayyib menerima hadits dari
Nashrah atau Nadhrah. Jadi, batallah kehujahan hadits ini.
Seandainya ia shahih, tentu kami telah berpendapat dengannya.

Adapun ftrman Allah Tabla, 'b::;'- 6'bi$ )(;1ii UjS

'5i* 'Sedangkan perempuan?erempuan t/ang hamil, waktu

iddah mereka ifu ialah sarnpi merel<a melahirl<an kandungannya."
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4), dikembalikan pada permulaan surah
tentang para wanita yang dithalak, dan dikaitkan dengan beberapa

asrat setelahnya, mulai dari ayar :{X i ,L3.L t; c "r;;$rt
"Tempatkanlah merel<a (para isti) di mana kamu bertempat
tinqsal menuntt kemampuanmu, " (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) dan
setemsnya. Temyata, ayat ini hanya berlaku pada ishi yang
ditinggal mati suaminya, berdasarkan kabar Subai'ah Al
Aslamiyah.

Mereka menyatakan: Kami mengqiyaskan wanita yang
pemikahannya di-fasl<h yang sebelumn5ra sah atau karena
pemikahannya fasiddalam kasus ini dengan wanita yang dithalak.
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Kami menanggapi: Seluruh qiyas adalah batil. Selanjutnya,

seandainya ia shahih, tenfu itu merupakan hakikat kebatilan

darinya. Sebab, qiyas menurut pihak yang berhujjah dengannya,

yaitu menghukumi sesuafu dengan hukum analognya. Sementara

nikah yang sah dan halal bukanlah analogr dari nikah fasid dan

haram, yang akad dan ikramya tidak sah, bahkan justru sangat

bertentangan. Analogi ini batil. Tidak ada sangkut-pautrya antara

pemikahan dan thalak menunrt dalil para pendulmng qiyas.

Sementara ifu, wanita yang pem di-fasakh setelah

sebelumnya sah, fasakh ini tidak ada sangkut-pautnya antara nikah

dan thalak, karena thalak hanya terjadi atas pilihan seorang suami.

Sedangkan fasakh, tidak ada pertimbangan suami di dalamnya.

Abu Muhammad berkata: Demikian pula budak wanita

yang dihamili oleh tuannya, yang ditinggal mati fuannya,

dimerdekakan oleh tuannya, atau wanita hamil karena hubungan

di luar nikah (zina), ia tidak dikenai iddah. Telah ditetapkan, bahwa

status wanita tersebut adalah wanita yang tidak bersuami, tidak

dalam masa iddah, dan bukan pula urnmul walad, maka

pemikahannya halal. -Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

L874. Masalah: Orang yang mempunyai empat orang

istri, lalu menceraikan salah sahrnya dengan thalak tiga -padahal
ia sedang hamil dari hubungan dengannya, atau tidak hamil namun

sudah berhubungan intim, ketika dalam perlindungannya, atau

pemikahannya fasakl> maka setelah menjatuhkan thalak tersebut

dia boleh menikahi wanita keempat, saudara perempuannya,

saudara perempuan ibunya, saudara perempuan ayahnya, anak

L
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perempuan saudaranya, il* perempuan saudarinya, dan
berhubungan intim dengannya.

Sedangkan dalam thalak ra7'r, suami tidak boleh melakukan
pemikahan tersebut selama istrinya dalam masa iddah. pendapat

kami dalam kasus ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari
Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit.

Demikian pendapat yang shahihdari Al Hasan, Sa'id bin Al
Musalryib, Khilas bin Amr, Uru/ah bin Az-Zubair, Al easim bin
Muhammad, Atha' , Az-Tttban Yazid bin Abdullah bin eusaith,
Abdullah bin Abu Salamah, Rabi'ah, hnu Abu Laila, Utsman Al
Batti, Al-Laits bin Sa'd, Malik dan As5r.Syafi'i serta ulama
madzhabnya, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Abu Sulaiman dan selunfi
ulama ma&habnya. Pendapat ini paling masyhur yang bersumber
dari pemyataan Al Auza'i.

Sejumlah salaf fidak memperbolehkan praktik di atas.
Pendapat ini diriwayatkan dari AIi bin Abu Thalib. Pendapat ini
shahih dari hnu Abbas, Sa'id bin Al Musayryrib, dan salah satu
pendapat Abu Ubaidah bin Nudhailah, dan Abidah As-Salmani.

Pendapat tersebut juga shahih dari ArySya'bi, An-Nakha,i,
dan lain sebagairyra. Ini juga pendapat Abu Hanifah dan seh.nrh
ulama madzhabnp, Sufi2an Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay, Ahmad
bin Hanbal, dan salah safu dari dua pendapat Al Ar.rza'i.

Diriwagratkan secarr shahih dari Al Hasan, bahun dia
mempertolehkan pemikahan tersebut, kecrrali jika r,rnnita 5nng
dithalak itu dalam keadaan hamil.
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Abu Muhammad berkata: Sejauh pengetahuan kami, orang

yang melarang pemikahan tersebut hanya berhujjah dengan firman

Allah &,

Edsi6.i#;v
"Dan (diharamkan) mengwmpukan (dakm pemikahan) dua

perempuan yang bersaudara. "(Qs. An-Nisaa' l4l: 23l,.

Mereka berpendapat, dalam kasus ini dia telah

mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam hal

menisbatkan kehamilan mereka padanya, katajiban memberi

nafkah, dan menyediakan tempat tinggal.

Mereka menyatakan: Seorang pria tidak boleh menikahi

lima orang wanita dan dua orang wanita yang bersaudara. Kami

tidak mengetahui dalil lain selain ini.

Ali berkata: Pemyataan mereka "karena dua wanita yang

bersaudara ini dikumpulkan dalam nafkah dan tempat tinggalyang

sama." Kami tidak bermaksud menguatkan pendapat mereka.

Seandainya mereka berpendapat seperti itu, maka sama sekali

tidak masalah- Sebab, pelarangan menikahi dua orang wanita yang

bersaudara itu hanya terletak pada penghalalan hubungan intim

saja. Tidak ada bedanya antara kebersamaan mereka dalam hal

penisbatan kehamilan pada suami dan kebersamaan mereka dalam

menisbatkan anak-anaknya pada sang suami.

Mengenai berkumpulnya sperma (pemikahan) pada lima

orang wanita, atau dua orang wanita, atau dua wanita yang

bersaudara, maka kami tidak menemukan dalil Al Qur'an dan

Sunnah yang melarang praktik ini. Allah @ hanya melarang laki-

laki menikahi lebih dari empat orang wanita dan mengumpulkan
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dua orang wanita bersaudara dalam safu akad, atau menghalalkan

hubungan intim saja.

Allah telah menjelaskan secara detail para wanita yang

haram dinikahi, kemudian Allah berfirman,

FiLii:,; s ?$'155 v, F'i;3
"Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan)

yang demikian itu jika l<amu berusaha dengan hartamu untuk
menikahinya bukan unfuk bezina. "(Qs.An-Nisa' I5l:24).

Pemyataan konkadiktif ulama ma&hab Hanafi dalam kasus

ini, Abu Hanilah mengemukakan: Seorang tuan yang

memerdekakan urrunul walad tdak halal menikahi saudara

perempuannya, saudara perempuan ibunya, saudara perempuan

bapaknya, anak perernpuan saudara laki{akinya, dan saudara

perempuErn saudara perempuannlra, sebelum r,,uanita yang dithalak
menyelesaikan masa iddahnyaselama tiga kali masa haidh.

Abu Hanifah berkata: Dia boleh menikahi wanita keempat
sebelum berakhir masa iddahtya pada istui yang diceraikannya.

Jadi, Abu Hanifah mernperbolehkan seorcng pria menikahi empat

orang isti, sementara uranita kelima (isti keempatryra yang telah

diceraikan) sedang menialani nr.Fa iddah. Namun, Zutar melarang

seluruh praktik ini.

1875. It{asaliah: Seorang tuan, baik laki-lak maupun
perempuan, fidak halal menikahi budaknya sebelum dimerdeka-

kan. Jika telah memerdekakannya, maka dia boleh menikah

apabila saling meridhai, hal ini seperti halnya orang lain. Status
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budak 5nng dimerdekakan dalam masalah pemikahan sama persis

dengan orang yang merdeka.

Pendapat di atas tidak disanggah oleh seorang pun, karena

Allah S berfirman,

"#;K3,(, J i-;'Xt!,it,
"Kecuali terhadap isti-isti mereka atau hamba sahaya yang

mereka miliki; (QS. Al Mu'minun l23l: 6).

Allah & membedakan dua golongan ini, sehingga tidak

boleh mengumpulkan keduanya dalam satu pemikahan.

1876- Masalah: Seorang pria boleh menikahi budak

wanita milik ayahnya yang tidak halal dinikahinya; dan budak

wanita milik putranya yang tidak halal baginya; budak wanita milik

ibunya; dan budak wanita milik putrinya.

Seorang budak boleh menikahi ibu tuannya, anak

perempuan tuannya, dan saudara perempuan tuannya; jika semua

itu atas izin tuannya. Kami tidak mengetahui hujjah orang yang

melamng praktik ini. Hanya saja, sebagian mereka menyatakan;

terkadang mereka saling mewarisi lalu pemikahannya fasakh.

Kami menanggapi: Ya, lalu mana dalilnya? Atau,

terkadang mereka melakukan transaksi jual beli. Artinya, budak

dan orang merdeka ini punya hak yang sama dalam praktik ini.

Dahlke-shahihan pendapat tersebut, yaitu firman Allah &,
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"Dan nikahkanlah orang-orang t/ang masih membujang di
antara kamu, dan juga orang-orang yang hyak (menikah) dari
hamba-hamba saha5mnu tmng laki-taki dan perempLtan. " (es. An-
Nuur 124\ 32)

Allah & tiaat mengecualikan seorang pun dari beberapa
orang yang telah kami sebutkan,

t5'$rL{f-'
"Dan Tuhanmu tidak fupa. "(es. Maryam tlgl: 64]-

Kami berlindung kepada Allah dari orang yang menyangka
dengan akalnya, bahwa Allah telah mengecualikan sesuafu yang
tidak disyariatkan.

L877 - Masalah: Seorang pria lrang ingin menikahi
seorang wanita, baik merdeka maupun budak, boleh
memandangnya -baik ia telah mengenal silsilahnya maupun
belum- bagian tubuhnya png terttrtup dan yang tampak. Namun,
hal ini tidak boleh dilakukan pada budak wanita yrang hendak
dijual.

calon suami hurr!. boleh memandang wajah dan kedua
telapak tangan calon istinya saja. Tetapi, dia boleh menyrnrh
seorang wanita unfuk melihat fisik calon ishin5a se@rtr
keseluruhan dan menginformasikan padan5a.

Dalil praktik di atas adalah firman Allah Bb,

;iL;|'vbz; €A b W_ <,:*,:$,i
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"I<atakanlah kepada lakiJaki yang beriman, agar mereka

menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya- "(QS. An-

Nur [24]: 30).

Allah $ menetapkan ker,vajiban menjaga pandangan secara

umum, seperti karajiban memelihara kemaluan. Perintah ini

bersifat urnum yang tidak boleh dikhususkan, keorali berdasarkan

nash yang shahih. Nash hanya memperbolehkan memandang

wanita lain secara khusus bagi pria Snng hendak menikahinya saja.

Keterangan di atas diriwayatkan kepada kami dari lalur
periwa5ntan Abu Daud; Musaddad mengabarkan kepada kami,

Abdul Wahid bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Al Hushain,

dari Waqid bin AMurrahman bin Sa'ad bin Mua& dari Jabir bin
AMillah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

'! o' o'e ' ' ^nr oriif;Jr €Li'& r;t.b) rll 
" 

lb:,J'. (_',

i#r \.G i$ "JAJ VK dL ;;* t, jt
&,.;31'&J'Ut i:K ^a,,i 

"u'ii ;r
..o7. -./ -/ / o/ -/o J o1..Qt GGtu;;.WUY'/

'Apabila seorang dan kalian meminang seoftrng wanita; jika

dia mampu memandang apa yang menartk dia wfuk menikahinya,

maka lakukanlah. " Jabir menufurkan, "Aku melamar seorang

wanita dari Bani Salamah. Aku bersembunyr di bawah keranjang

hingga dapat melihat sebagian objek yang menarikku untuk

menikahinya."

I
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Diriwayatkan pula kepada kami keterangan di atas dari
beberapa jalur riwayat yang shahih: dari jalur periwayatan Abu
Hurairah dan Al Mughirah bin syu'bah. Perintah ini bersifat umum
yang mengecualikan perintah menahan pandangan yang juga

bersifat umum.

Sedangkan memandang budak wanita yang hendak dijual,
maka tidak terdapat nash dari Rasulullah S, dan juga tidak ada

hujjah yang bersumber dari selain beliau. Para ulama berbeda
pendapat dalam masalah ini.

Riwayat berikut shahih dari hnu Umar. Beliau memper-
bolehkan pembeli memandang betis, pemt, dan punggung budak
perempuan yang akan dibelinSn; dan meletakkan tangannya di
leher dan dadanya. Riunyat lrang sama juga bersumber dari AIi,
namun bdak shahih darinlp.

Diriwayatkan secara shahih dari Abu Musa AI Asy'ari
tentang mubahnya memandang baEan fubuh di atas pusar dan di
bawah lutut budak wanita yang akan dibeli. Diriwayatkan dari Sa'id
bin Al Musa5ryib. Kami meduraptkan dari Al Aswad bin Yazid,
bahwa dia tdak mempe6olehlon pembdi memandang betis
budak wanita Slang akan dibelinSn.

Abu Muhammad berkata: Jadi, dapat disimpulkan calon
pembeli budak wanita juga wajib menahan pandangannya.

Mengenai melihat uajah dan kedua telapak tangan terdapat
khabar yang masyhur, lang telah kami cantumkan pada
pembahasan yang lain- Yaitu, dalam kasus Al Khats'amiah yang
bertanya kepada Rasulullah $ tentang menghajikan ayahnya. Al
Fadhal bin Al Abbas langsung memandang unjah wanita tersebut.

lEo-| - AtMuhaIIa



Rasulullah $ langsung memalingkan wajah Al Fadhal darinya,

namun tidak memerintahkan si wanita untuk menutup wajahnya.

Rivrnyat ini mengindikasikan bolehnya memandang wajah

wanita lain, namun bukan unfuk menikmatinya.

Tentang melihat kedua telapak tangan; diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; AMullah bin Mu'adz

Al Anbari meriwayatkan kepada karni, ayahku meriwayatkan

kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Adiy bin
Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah $
keluar pada hari raya Idul Adha atau Idul Fiti, lalu melaksanakan

shalat dua rakaat, kemudian menghampiri para wanita bersama

Bilal. Beliau memerintahkan mereka unttrk bersedekah. Seorang

wanita spontan mencopot cincin dan melepa kalungnya unfuk

disedekahkan."

Diritmyatkan dari jalur periwalatan Abu Daud; Ahmad bin

Hanbal mengabarkan kepada kami, AMurrazzaq dan Muhammad

bin Bakar mengabarkan kepada kami, mereka berkata: hnu Juraid

mengabarkan kepada kami, Atha' mengabarkan kepadaku, dia

berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah menuhrrkan: "Pada

hari Fiffi Rasulullah $ keluar. Beliau memulai shalat sebelum

khutbah. Setelah itu menyampaikan khutbah, lalu singgah

sebentar- Selanjutnya menghampiri kaum wanita, Ialu memberikan

peringatan kepada mereka. Sementara ifu, Bilal membentangkan

pakaiannya, dan para wanita ihr memazukkan sedekah ke

dalamnlp- Ada seorang r,rnnita yang mernberikan cincinnya."

Abu Muhammad berkata: Al-Fabkh, cincin besar yang

sering dikenakan di seluruh jemari. SeandainSn para wanita ini
tidak membeberkan telapak tangannSn, maka tentu mereka tidak

akan dapat melepaskan cincin tersebut-
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1878- Masalah: Seorang pria tidak halal memandang
perempuan lain yang tidak akan dinikahi atau dibeli, jika ia
seorang budak wanita, demi unfuk kesenangannya, kecuali dalam
kondisi darurat. Melihat kemaluan fiaki-laki dan perempuan) dalam
kasus zina sebagai kesaksian di pengadilan itu diperbolehkan,
karena kita diperintahkan unhrk menyampaikan kesaksian.

Allah S berfirman,

;+'"1"4i .*{UU;,1}'3
"Jadilah kanu penegak keadilan, menjadi saksi karena

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

Para saksi tidak mungkin dapat menynmpaikan kesaksian

dalam kasus zina, kecrrali jika mereka benar-benar melihat dan
memastikan kemaluan pasangan yang berzina. Sementara dalam
kasus selain ifu, han5p u/ajah dan dua telapak tangan 5nng boleh
dilihat, sebagaimana keterangan yang kami kemukakan baru saja,

ketika memberikan kesaksian yang memberatkan, meringankan,
atau menjelaskan pihak u/anita.

Seorang nahnn boleh melihat seluruh fubuh launn jenis

lnng p,mahmm, seperti ibu, nenek, anak perempuan, cucu
perempuan, saudara perempuan ayah dan ibu, anak perempuan
dari saudara perempuan, isfoi aph (ibu tri), isti anak (menanfu),

selain dubur dan kernaluan. Dernikian pula wanita boleh melihat
tubuh wanita 3nng lain. Begitu pun laki{aki dengan laki-lald.

Allah $ berfirman,
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JYI'"
't *;,t iry, c'{4'"ui{l', rr*- {;

'Janganlah menampal*an ryhiaannSa (aunfu5n), kecuali

yang hiasa) terlihat Dan hendaklah merel<a menutupkan kain

ke dadanjm, dan janganhh menampaklan
(aurahya), kecuali kepada suami maela, abu agah mereka, atau

a5ah suami mereka, ahu ptfu-Wta merela, abu puta-pufu
suami mereka, atau saudara-audam lakilald muela, atau pufu-
puta saudara lakiJaki muel<a, atau puta-puta saudam

perempuan mereka, atau pan perempuan (saana Islam) merel<a,

abu hamba saha5m Wng merela miliki, atau pm pelayan laki-lald
(tua) Wng tidak mempunyai (terhadap perempuan) abu
anak-anak yang belum mengerti funbng aumt perempuan. Dan
janganlah mereka menghentakl<an kakinya agar dikebhui

yang mereka sembunyilan-"(Qs. An-Nuur [24]: 31) dan

seterusnya.
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Pada ayat ini Allah & menjelaskan, bahwa perhiasaan

kaum wanita adalah bagan tubuh dapat dilihat oleh setiap orang,
yaifu wajah dan dua telapak tangan, sebagaimana telah kami
jelaskan. Sedangkan perhiasan dalam haram diperlihatkan selain
kepada orang-orang mahram yang disebutkan dalam ayat ini.
Kami dapati, Allah & dalam hal ini telah menyamakan antara

suami, wanita, anak-anak, dan seluruh orang yang telah kami
sebutkan pada ayat ini.

Kami telah jelaskan dalam pembahasan shalat, bahwa
seluruh tubuh wanita adalah aurat, selain wajah dan kedua telapak
tangan. Hukum aurat perempuan sama seperti kami kemukakan di
depan. Selain keterangan yang menyatakan sikap para ulama yang
sepakat, bahwa selain suami tidak halal memandang vagina dan
dubur seorang wanita.

Kami tidak menemukan, baik dalam Al Qur'an, Sunnah,
ataupun dalil rasio, dalil yang membedakan antara hukum rambut,
leher, lengan, betis, dada, tengah penrt, punggung, dan paha.

Hanya saja, tidak halal bagi seomng pun memandang dengan
sengaja bagian tubuh wanita yang tidak halal dipandang; baik ihr
wajah maupun anggota fubuh lainnya. Mengecualikan safu kisah

lrang mengindikasikan hal yang tidak dimal$ud sebagai

mungkar oleh hati atau mata.

Kami meriwayratkan dari Thaums, bahwa seorang pria
makruh memandang rambut anak perempuannya, ibunya, dan
saudara perempuannya.

Keterangan berikut Udak shahih dari Thawus, natnun
shahih dari Ibrahim: bahwa seseorang yang mempunyai hubungan
mahram hanya boleh memandang baEan tubuh di atas dada
mahram+rya. Batasan pandangan ini tidak berdasarkan dalil yang
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shahih. Pendapat ini juga bukan ranah rasio, bukan pula istihsan.

Sebab, beberapa kalangan yang menentang kami dalam kasus ini

dasar hawa nafsunya, temyata tidak berbeda pendapat, bahwa

seorang lelaki dilarang memandang hiasan rambut seorang nenek

negro yang merdeka. Mungkin saja memandangnya dapat

menghilangkan kotoran mata, dan mematikan gerakan jiwa.

Mereka memperbolehkan kita memandang tanpa dorongan

rasa nikmat pada wajah dan kedua tangan gadis muda yang cantik.

Keterangan yang diriwayatkan kepada kami dalam kasus ini

shahih, dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj; Qutaibah bin

Sa'id mengabarkan kepada kami, Al-L-aits bin Sa'd mengabarkan

kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dia

menuturkan: Ummu Athiyah; Ummul Mukminin meminta izin

kepada Rasulullah $ untuk dibekam (hiamah). Beliau

mengizinkannya. Rasulullah $ lalu meny-rruh Abu Thayibah untuk

membekamnya. Jabir menyatakan: Aku kira Abu Thayibah adalah

saudaranya sesusuan, atau seorang anak laki-laki yang belum

balish.

Abu Muhammad berkata: Khabar ini sangat shahih, karena

be-rsumber dari riwayat Al-laits, dari Abu Az-Zubatr, dari Jabir.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan yang paling shahih,

bahwa seluruh keterangan yang diriwayatkan oleh Al-[^aits, dari

Abu Az-Zubair, dari Jabir. Abu Az-Zubair mengabarkan, bahwa dia

mendengamya dari Jabir.

Pemyataan periwayat, "Aku kira Abu Athiyah adalah

saudaranya sesusuan, atau seorang anak laki-laki yang belum

baligh." Itu sekadar dugaan sebagian periwayat hadits setelah

Jabir. Anggapan ini juga keliru, karena Ummu Salamah RA lahir di

Makkah. Di sanalah dia melahirkan sebagian besar anak-anaknya.
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Abu Thayibah mempakan budak kecil milik seorang Anshar
di Madinah. Jadi, tidak mungkin Abu Thayibah adalah saudara

susuan Ummu Salamah. Abu Thayibah adalah seorang budak yang

dikenai pajak tetap. Keterangan ini seperti yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Humaid Ath-
Thawil, dari Anas bin Malik, dia menuturkan, "Rasulullah $
dibekam oleh Aut Thayibah. Beliau lalu memberinya satu sia'
kurma. Beliau memerintahkan keluarganya untuk meringankan
pajaknya."

Tidak mungkin Abu Thayibah membekam Ummu Salamah

tanpa melihat leher dan punggung bagian atasnya yang

bersebelahan dengan dua bahu.

1,879- Masalah: Seorang pria halal melihat kemaluan
istui atau budak wanitanya yang halal digauli. Begifu pula

sebaliknya, seorang isti atau budak wanita boleh melihat
kemaluan suaminya, dan Udak makruh sama sekali-

Dalil aturan ini pitr.r beberapa l<habar masyhur dari jalw
periwayatan Aisyah, Ummu Salamah, dan Maimunah: Ummahatul
Mukminin, bahwa mereka sering mandi janabat bareng
Rasulullah $ dalam satu wadah.

Dalam hadits Maimunah terdapat keterangan, bahwa
Rasulullah $ mandi tanpa mengenakan kain. Hadits tersebut
menjelaskan, bahwa Rasulullah $ memasukkan tangannya ke

dalam bak, kemudian menuangkan air ke ril/ajah, dan
membasuhnya dengan tangan kiri." Setelah ini semua, maka
masihnya mempertimbangkan penalaran seseorang adalah
perbuatan yang batil.
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Sungguh suafu hal yang aneh, ketika sebagian orang-orang

yang berlebihan memperbolehkan bersenggama pada kemaluan

wanita, namun melarang melihatnya. Cukup sebagai dalil kasus ini
adalah firman Allah &,

5 e6 rt'iy@-'oril{ e)A g i,$is

@ 6"jrfrffY"#,:Ks,6
*Dan orang yang memelihara kecuali

terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki;
maka sesungguh4n mereka tidak tercela."(Qs. Al Mu'minun [23]:
5-6).

Allah & memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan

kecuali terhadap istri dan hamba sahaya. Maka, tidak ada celaan

terhadap hubungan badan dengan istri dan budak. Ayat tersebut

tenfu bersifat umuln, yang mencakup melihat, menyenfuh, dan

menggaulinya.

Kami tahu pihak yang menyanggah pendapat ini berdalih

dengan atsar yang sangat lemah dari seorang periwayat wanita
yang tidak diketahui dari Ummul Mukminin, "Aku tidak pemah
melihat kemaluan Rasulullah $ sama sekali." Dalil lainnya, yang

sangat rapuh, bersumber dari Abu Bakar bin ASryasy dan Zuhair

bin Muhammad. Mereka berdua dari Abdul Malik bin Abu

Sulaiman Al Arzami. Mereka ini: Tiga kelompok dan Ad-Diyar Al
Balaqi, salah seorang dari mereka sudah cukup unfuk
menggugurkan hadits.
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1880. Masalah: Seorang muslim tidak halal meminang
atas pinangan muslim yang lain; baik sebagai rukun, untuk
mendekatkan diri pada Allah, atau bukan salah satu dari keduanya.
Berbeda jika muslim yang kedua lebih utama agamanya dan lebih
baik pergaulann}a bagi si wanita. Maka, orang ini boleh meminang
atas pinangan orang lain yang kualitas agama dan pergaulannya
berada di baunhnya.

Afuran ini mengecualikan jika peminang pertama
mengizinkan or?u-lg lain unfuk melamar wanita tersebut, maka
orang kedua ifu boleh melamamya. Atau, peminang pertama
membatalkan lamarannya, maka bagi orang lain boleh mengajukan
pinangan- Atau, wanita yang dilamar itu menolak peminang
pertama, maka bagi orang lain boleh melamamya. Jika tidak
demikian, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Dalil afuran ini yaifu keterangan yang telah diriwayatkan
kepada kami dari lalur periwagratan Muslim; Abu Ath-Thahir
menceritakan kepadaku, Abdullah bin wahab menceritakan
kepada kami, dari Al-Laits bin sa'd, dari yazid bin Abu Habib, dari
Abdurrahman bin Syimasah bahwa dia mendengar uqbah bin
Amir menlrampaikan khutbah di atas mimbar, bahwa
Rasulullah $ bersaMa,

/ /o/
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"Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain.

Karena ifu, seorang mukmin fidak halal menjual atas penjualan

saudaran5n, tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya

sampai pinangan ifu ditolak."

I{habar di atas berisi larangan meminang atas lamaran

muslim lain sebelum ditolak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syraib;
hrahim bin Al Hasan Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Al
Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Juraij menuturkan: Aku mendengar Nafi' bercerita, bahwa
Ibnu Umar berkata, "Rasulullah $ melarang sebagian kalian

menjual atas jualan sebagian yang lain; dan seorang pria dilarang

meminang atas pinangan orang lain sebelum pelamar sebelumnSa

mengunrngkan, atau peminang pertama mengizinkannya. "

Abu Muhammad berkata:Jika wanita yang dipinang ihr

menolak lamaran peminang pertama, maka dia wajib memufuskan

lamaran tersebut. Sebab, jika dia terus melanjutkan pinangannya

itu, maka jushu akan membahayakan dan menzhalimi pihak

wanita, karena dengan demikian berarti dia telah menghalangi

orang lain unfuk meminangnya. Setiap pinangan 5nng bernilai

maksiat, maka ifu fidak berkekuatan hukum.

Mengenai pengectralian pinangan orang png lebih tinggi

kualitas agama dan kebaikan perilakunya, maka itu berdasarkan
hadits Fathimah binti Qais 5mng terkenal, bahwa Rasulullah $
pemah bertanya padanya, "Siapa yang telah melamarmu?" Dia
menjawab, "Muawiyah dan seorang pria Quraisy lainnya."
Rasulullah 6$ berkata padanya, "Muawi5nh, pemuda Quraisy yang

masih sangat belia, tidak punya apa-apa. Sedangkan pria lain itu
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orang jahat, tidak ada baiknya. Bagaimana kalau engkau menikah

dengan Usamah?"

Fathimah menuturkan, "Aku tidak menyukainya." Beliau

menyampaikan hal itu tiga kali kepada Fathimah, akhimya dia pun

menikah dengan Usamah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Abdullah bin

Yazid maula Al Aswad bin Sufuan, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, dia menufurkan haditsnya.
Hadits tersebut berbunyi: Rasulullah $ bertanya padanya, "Kalau

engkau sudah halal, mintalah izin padaku?" Fathimah menuturkan:
"Ketika sudah halal, aku sampaikan kepada beliau, bahwa

Muawiyah bin Abu Sufi7an dan Abu Jahm telah meminangku."

Rasulullah $ berkata padanya, "Abu Jahm itu pria yang

tidak pemah melepaskan tongkat dari lehemya4; sedangkan

Muawiyah orang miskin yang tidak punya harta benda. Nikahilah
Usamah bin Zaid." Fathimah berkata, "Aku tidak menyukainya."

Beliau kemudian berkata, "Menikahlah dengan Usamah."

Akhimya dia menikah dengan Usamah. Atas izin Allah, dari
pemikahan dengan Usamah membawa kebaikan dan kebahagiaan

buat Fathimah.

Abu Muhammad berkata: Perhatikanlah Rasulullah S
memberi saran kepada Fathimah binti Qais pada lelaki yang lebih

baik sikapnya daripada Abu Jahm yang suka memukul wanita, dan

Usamah lah yang lebih afdhaldaripada Muawiyah.

Jika ada yang bertanya: Apakah anda tahu, bahwa hadits

ini terjadi sebelum hadits larangan seseorang meminang wanita
yang telah dilamar saudaranya? Maka kami katakan: Riwayat ini

4 Ungkapan dari sikap sering berbuat kasar kepada istri.

l
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shahihdari Rasululluh #, i;13r 62it[t ,i;,1i1 iy-fur ,i;+it irtlr
'Agama adalah nasihat; agama adalah nasihat; agana adalah

nasihat. "Hukum ini tetap berlaku hingga Hari Kiamat.

Di antara nasihat terbaik yaitu, seorang pria boleh melamar

wanita yang telah dipinang orang lain, asalkan dia lebih baik

sikapnya dan lebih mengerti agama dibanding peminang pertama.

Jika dia mengurungkan lamarannya hanya karena alasan

menghargai pelamar pertama, berarti dia tidak menginginkan

kebaikan si wanita dan bahkan justru menjemmuskannya. Hal ini

tidak diperbolehkan.

Kita tahu, bahwa Muawiyah adalah seorang pemuda yang

sangat tampan dan baik hati kefurunan Banu AMul Manaf

Sementara Usamah adalah mantan hamba sahaya Kalbi yang

berlmlit legam seperti ter. Pasti kita tahu, keutamaan Usamah atas

Muawiyah tidak lain ada pada agamanya. Agama merupakan

keutamaan tertinggi di mata Allah dan Rasul-Nya, dan nasihat

paling mulia bagi seluruh umat Islam.

Sementara mengenai orang yang mengatakan, bahwa

aturan tidak boleh melamar perempuan 5nng sudah dilamar omng

lain, ihr berlaku jika pinangan tersebut dilakukan sebagai rukun dan

mendekatkan diri pada Allah, pemgnataan iru fasiddanbatil. Sebab,

ia tidak memjuk pada dalil Al Qur'an, Sunnah, ijma', pendapat

sahabat, maupun pemikiran yang benar. Pendapat ini sangat

rapuh.

1881. Masalah: Tidak halal meminang wanita se@ra

terang-terangan, yaifu yang sedang dalam masa iddah. Namun,

L-_
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boleh meminangnya dengan cara sindiran dengan redaksi yang

memberikan pemahaman, bahwa dia ingin menikahinya.

Dalil praktik ini adalah firman Allah &,

5 1,( i"E; b -+,,*i;\;,."W'&1j
i Ss;'6#rg ria d1,ffr ?t 

z#3 e'b6
;''i V;; J;Vl.:, S';, i$S J * yfu #rL.(:,

eY$_rt-rtr*\*6:;L15$Ji-$1.€-g41
E,

i-i'1';1i'{4i
"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-

perempuan ifu dengan sindimn atau kamu sembunyikan
(keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa karnu akan
menyebuhnyebut kepada merel<a. Tetapi kamu
membuat perjanjian (unfuk menikah) dengan mereka secara

rahasia, kquali sekedar mengucapkan kata-kata Wng baik. Dan
janganlah kanu menetapkan akad nikah, sebelun habis masa
idahnSn. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam
hatimu, maka takutlah kepada-Nya."(Qs. Al Baqarah l2l: Z3S)

Allah memubahkan lamaran secara sindiran, dan melarang
membuat perjanjian secara rahasia.

Abu Muhammad berkata: Di antara benfuk sindiran yaifu
sabda Rasulullah # yung telah kami sebutkan baru saja yang
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ditujukan pada Fathimah binti Qais, "Kalau karnu telah halal, maka

berilah izin kepadaku."

Adalah shahih dan Nabi S, beliau bersabda, 'Jangan

diimu mengabaikanku."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu

Daud; Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, bahwa

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada mereka: Muhammad

bin Amr menceritakan kepada kami dari Abu Salamah bin

Abdunahman bin Auf, dari Fathimah binti Qais, bahwa

Rasulullah & ....dan seterusnya.

Contoh lamaran secara sindiran lainnya seperti keterangan

yang kami riwayatkan dari hnu Abbas, dia berkata: "Sebenamya

aku ingin menikah, dan aku sangat berhardp Allah &
mengaruniaiku seorang wanita shalehah." Dan, contoh semisalnya.

L882- Masalah: Tidak halal menikahkan anak 5rang

belum lahir. Siapa saja yang melakukan praktik ini, maka akad

nikahnya itu tidak berlaku. Sebab, dia tidak tahu apakah kelak

anaknya perempuan, laki-laki, atau mungkin meninggal dunia.

1883. Masalah: Tidak halal menikahkan wanita yang

tidak berada di tempat akad kecuali melalui perwakilan dari pihak

mempelai wanita. Juga, tidak halal menikahkan pria yg tidak

berada di tempat, kecuali melalui perwakilan dari pihak mempelai

pria dan atas keridhaannya. Afuran ini mengacu pada firman

Allah &:
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W1,6i:-6s3
"Dan b'daklah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatann5n kembali kepada diriryn sendii; (Qs. Al An'aam

[6\ t@\
Rasulullah $ menikahi Ummu Habibah, Ummul Mukmin,

yang saat ifu tinggal di Habasyah, sementara beliau berada di

Madinah. Pemikahan ini terjadi atas kerelaan mereka berdua.

1884- Masalah: Orang lrang menikahi budak unnita
milik orang lain -baik atas izin fuann3a maupun tanpa izinnya, baik

dia mengaku sebagai wanita merdeka maupun tidak mengklaim

demikian- maka setiap anak yang lahir dari orang itu menjadi

budak bagi tuannya. Dia tidak dipaksa unfuk menerima uang

tebusan pemerdekaan anak-anak tersebut- Lain halnya, jika

perbuatan ifu tanpa izin tuannya, maka budak wanita ini dikenai

had zina, hubungan ifu bukan pemikahan, dan anaknya

dinisbatkan pada pria tersebut jika tidak diketahui.

Abu Hanifah berkata: Barangsiapa yang menikahi seorang

wanita yang di5nkini sebagai perempuan merdeka dan temyata dia

adalah budak, padahal dia telah dikarunia beberapa anak dari

pemikahan ini, maka stafus anak dari wanita ini merdeka.

Orang ini wajib menanggung biaya hidup anak-anak ini
pada saat kepufusan hukum diambil. Seluruh kerugian atas

perbuatan tersebut dibayar oleh pihak yang telah membohonginya,

jika pihak ini adalah bukan suami isti ini, atau dibebankan kepada

budak wanita ini jika dia yang membohonginya.
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Pria tersebut wajib membayar maskawin budak wanita ini

pada tuannya, dan fidak boleh menarik pada pihak yang

membohonginya, juga tidak dibebankan pada si budak.

Pria ini juga tidak dikenai sanksi apapun atas meninggalnya

salah seorang anak budak wanita tersebut, kecuali akibat

pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, sang ayah berhak

menarik diyat arralirrya. Jika bapak dalam kondisi sulit, maka baik

dirinya maupun anak-anaknya tidak dikenai keurajiban apa pun.

Malik berkata: Anak-anak tersebut berstahrs merdeka.

Bapak mereka wajib menanggung biaya hidup pada saat hukum

telah dipufuskan. Dia tidak dikenai sanksi apapun atas anaknya

yang meninggal sebelum ifu.

Jika sang ayah meninggal dunia sebelum putusan hulurn,

maka anak-anaknya ifu tdak dibebani apapun. Mereka tetap

berstafus merdeka.

Pada kesempatan yang lain, Malik menptakan: Anak-anak

ini menaggung biaya hidup diri mereka. Begifu pula saat sang ayah

tiada.

Sedangkan AqrSpfi'i ber{<ata: Anak-anakryn merdeka.

Ayah mereka menanggung biaSra hklupnya sejak mereka lahir, baik

anak itu meninggal dunia maupun masih hidup.

Abu Muhammad berkatar Berbagai kekeliruan yang

terdapat dalam pendapat ini sangat mengherankan. Anak-anak

tenfu saja tidak mungkin terlepas dari stafus merdeka atau budak,

dan tidak ada status ketiga.

Sungguh, seandainya anak-anak tersebut berstatus merdeka

sejak lahir, tenfu bagi hran ibu, mereka tidak halal menarik harga

L-
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orang merdeka; ayah mereka pun juga tidak halal mengganti
hartanSn sarna sekali.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Bisyr bin
Marhum menceritakan kepada kami, Yahya bin Salim
menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Umayiyah, dari Sa'id bin
Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi 6S, beliau

bersaMa,

o . .t--t.: o ct)o . ..1 s" ':- r44T$ - iqt?;'&, ui iDu

.;d'J?G f; L6. ,yr::
"Ada tiga omng yang aku menjadi musuh merel<a pda

Hari Kiamaf " Beliau menyebud<an salah safunya seomng pria
yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilpenjualannya.

Jika anak-anak ini berstatus budak, maka tidak halal bagi
siapapun memaksa orang lain untuk menjual budak ifu tanpa dasar
nash N Qtrr'an dan Sunnah dari Rasululluh #. Keanehan lainnya

adalah karajiban sang suami dalam membayar biaya anak-anak
yang hidup dari mereka, dan bukan biaya anak yang meninggal
dunia. Selanjubrya keanehan tentang penarikan ganti rugi atas

biaya hidup anak-anak ini diambilkan dari pihak yang telah
membohongi, nalnun tidak membebankan kerugian maskawin
padaqTa.

Mereka mengemukakan argumen yang aneh. Mereka
menyatakan, bahwa dia menuntut ganti rugi sebagian maskawin.
Kami menyatakan, dia menunfut ganti rugi anak-anak yang

merdeka, sehingga tidak mengembalikan ganti rugi ihr pada orang
yang telah membohonginya.
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Abu Muhammad berkata: Dalam kasus ini terdapat

beberapa atsardari kalangan salaf. Diriwayatkan kepada kami dari

jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Humaid, dia berkata:

Seorang pria menjual budak wanita milik ayahya, lalu pembeli

menjadikannya sebagai gundik. Budak wanita ini memberikan

banyak anak padanya. Suafu hari, ayahnya datang unfuk

mengadukan pembeli kepada Umar bin Al Khaththab. Umar pun

memutuskan untuk mengembalikan budak dan anaknya kepada

ayahnya. Penjual itu berkata, "Biarkan anakku." Umar berkata,

"Biarkan anaknya."

Hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang mengindikasi-

kan, bahwa Umar memufuskan unhrk membebaskan pihak

penjual.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id

bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata:

Humaid Ath-Thawil mengabarkan kepada kami dari Al Hasan,

bahwa seorang pria menjual budak milik bapaknya yang sedang

tidak berada di tempat. Begitu ayahn5ra datang, dia enggan

meluluskan penjualan anaknya, padahal si budak sudah melahirkan

anak dari hubungannya dengan pernbeli. Mereka pun mengadukan

masalah tersebut pada Umar bin Al Khaththab.

Umar memufuskan budak wanita itu bagi pria tersebut, dan

memerintahkan pembeli untuk mengurungkan jual belinya. Ia pun

menyanggupinSn. Ayah penjual budak wanita itu berkata,

"Perintahkan dia unfuk membebaskan anakku?" Umar berkata,

"Tolong engkau bebaskan anaknya."

L
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Abu Muhammad berkata: Bantuan ini diberikan Umar a&.

Sebab, beliau memufuskan unfuk memberikan kepemilikan atas

anak-anak tersebut pada penggugat, atau mengumngkan akad jual

beli anaknya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabt menceritakan kepada kami,

Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Qasim bin Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada

kami, Abdul A'la -dia putra Abdul A'la At-Taghlibi-menceritakan

kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami

dari Qatadah, dari Khalas bin Amr, dia menufurkan: "Seorang

budak wanita tiba di Thayyr, dan mengira dirinya merdeka. Dia lalu

dinikahi oleh seorang pria asli sana. Dari pemikahan ini lahir

beberapa orang anak. Suafu hari, fuan budak wanita ini

memperka Akhim5a, Utsman bin Affan pun

memutuskan, bahwa wanita berikut anak-anaknSn menjadi milik

fuann3a; semsrtara suaminya berhak atas selumh aset yang masih

ada. Beliau menetapkan aturan atau ketenfuan unfuk mereka,

bahwa setiap kepala mendapat baEan dua kepala."

Qatadah menyatakan: Al Hasan pemah berkata, "Setiap

kepala mendapat baEan satu kepala."

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ma'mar

mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Al
Hakam bin Utaibah, bahwa seorang perempuan dan anaknya

menjual budak wanita milik suaminya. Budak tersebut dikaruniai

anak dari hubungan dengan pihak yang membelinya. Suatu ketika

suaminya datang dan mengadu kepada Ali bin Abu Thalib, "Aku

tidak menjual dan tidak pula menghibahkan (budak wanita ini)." Ali
berkata kepadanya, "Fmak dan istrimu telah menjualnya?" "Jika
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menumt hemat tuan, aku punya hak, tolong berikanlah?" Ali

menanggapi, "Silakan ambil budak wanitamu berikut anaknya."

Setelah ifu, beliau menahan wanita dan anaknya sebelum

membebaskannya. Ketika Ali melihat suami ihr, beliau pun

menerima jual beli tersebut.

Demikianlah Umar, Utsman, dan Ali telah memufuskan

bahwa anak-anak wanita budak diberikan bagi tuan ibu mereka.

Dalam kasus ini tidak ditemukan seorang pun sahabat yang

menyalahi pendapat mereka.

Keterangan di atas mengecualikan riwayat yang rapuh dari

Ali. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu Abu

Syaibah; dari Abu Bakar bin ASryasy, dari Mutharrif, dari Asy
Sya'bi, dari Ali tentang seseorang yang membeli budak wanita, lalu

dia memberinya beberapa orang anak. Selanjutnya, seorang pria

yang lain pun mengajukan bukti bahwa budak ifu miliknya. Ali

menyatakan, 'Budak wanita itu dikembalikan kepadanya (pria

yang mengldaim sebagai tuannya dengan bukti), dan menenfukan

nilai anaknya. sementara, pihak yang menjualnya mengganti

segala kerugian yang terjadi."

Ibnu Ayyasy merupakan periwayat yang dha'if. Mereka

menganggap buruk sikap menyalahi seperti ini ketika itu sejalan

dengan hawa nafstueya. Dan mereka pun telah menyalahinya

dalam kasus ini.

Kami dalam kasus di atas dan kasus lainnya secara umum

hanya akan berargumen dengan Al Qur'an atau Sunnah dat'-

Rasulullah #i. Kami mengemukakan apa yang mesti disampaikan

unhrk mengalahkan orang yang berhujjah dengan Al Qur'an atau

Sunnahjika sejalan dengan hawa nafsunya, namun tidak berhujjah
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dengannya jika ifu bertentangan dengan nafsunya. Inilah sikap

bermain-main dengan agama.

Allah $ berfirman,

5e6rt'JY 'brhrr e#.gi$iS

6"6&41rA,
{5td#@ 6-"fifrff|#;Kfrc

V@
'Dan orang yang memelihara kecuali

terhadap isbi-isti mereka atau hamba sahaya Jnng mereka miliki;
maka saungguhnSn mereka tidak tercela. Tetapi barangsiap
mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka ifulah
orang-oftngtnng melarnpaui batas. "(Qs. Al Mu'minun l23l:5-71.

Rasulullah $ bersabda,

.?t?'€ -*. ;AG|, rsic 2 L1

"Sesungguhnya darah dan harta benda kalian haram bagi
kalian."

Hukum Rasulullah # dan seluruh orang sepeninggal beliau

dari kalangan ahli Islam sepakat bahwa anak yang dimiliki oleh
seseorang dari para budak wanita dan seluruh jenis hewan, maka
itu menjadi milik tuan ibunya.

Kami bertanya pada para penyanggah tentang kelengahan

atau jual beli tanpa izin hran budak wanita tersebut, apakah si

budak berstafus sebagai istri bagi pria yang mengaruniainya anak
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atau menjadi budak miliknya; atau bukan istrinya dan bukan pula

budak miliknya; dia harus menentukan salah satrnya?

Mereka sepakat, bahwa budak wanita ihr bukan istri bukan

pula budak miliknya. Dia tidak lain adalah budak milik h:an yang

tidak menjualnya, tidak mengeluarkan dia dari kepemilikannya,

dan tidak mengizinkan adanya pemikahannya. Budak tersebut

merupakan bagian dari asetrya. Dengan begifu jelas, seseorang

tidak boleh memutuskan unfuk mengeluarkan budak wanita atau

budak miliknya, akibat anak yang lahir darinya, tanpa adanya dalil

Al Qur'an dm Sunnah. Ini zudah sangat jelas.

Abu Muhammad berkata: Ada beberapa keterangan dari

para sahabat dan tabi'in yang relevan dengan objek pembahasan-

Sebagiannya akan kami kemukakan, insya Nlah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazzaq; dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya,

dari hnu Abbas, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata

kepadaku: "Pikirkan tiga hal dariku: kepemimpinan adalah

musSnwarah, pada delegmi Arab yang menempati posisi setiap

budak, maka itu bemilai sahr budak, dar putra seorang budak

uanita itu bemilai dua budak.

Abu Muhammad berkata: Validitas khabarini dari Umar rg,

sarna persis seperti berih yang hta dengar langsung dari beliau.

Demi Allah, seandainya mereka mengalahkan bantahan kami

dengan cara seperti ini, mereka tdak bimbang, dan pasti

memohon kebaikan kepada Allah seandainp sejalan dengan

taklidnya: mereka berkata, "Kasus seperti ini fidak boleh

dikemukakan dengan rasio. Tidak diragukan lagi, hal itu berada

dalam weurenang Allah dan Rasul-Nya (tauqi[." Penyataan

sernacam ini mereka sampaikan dalam menyikapi pendapat
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Aisyah Ummul Mukminin epb dalam kasus jual beli budak yang

dilakukan olehZaid bin Arqam.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; dari Sufi7an Ats-Tsauri;
dari Abdullah bin Aun; dari Ghadhirah Al Anbari; dia menuturkan:
Kami menemui Umar bin Al Khaththab unfuk menanyakan soal
para wanita yang berbuat keji pada masa jahiliyah. Beliau
memerintahkan unfuk menyerahkan hak asuh anak-anaknya
kepada ayah mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai

budak." Maksudnya adalah para budak wanita yang berzina pada

masa jahiliyah, yang mana sampai mempunyai anak dari
hubungan tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb; Yunus bin
Yazid mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata:
Umar bin AI Khaththab memutuskan kasus tebusan anak seorang
pria dari budak wanitanya, untuk menetapkan harga setiap budak;
lakilaki maupun perempuan dengan semestinya.

Ibnu Wahab menyatakan: Malik mengabarkan kepadaku
bahwa dia menerima kabar tersebut dari Umar atau dari Utsman.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, da/. Az-Zuhri, dia
berkata: Umar bin Al Khaththab memutuskan tebusan para

tawanan Arab dengan enam bagian. Sementara itu, Umar bin
Abdul Aziz dalam kasus yang sama memberikan tebusan tawanan
sebesar 40 dirham unfuk setiap jiwa.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari
Sufuan bin Uyainah, dari Yahya bin Yahya Al Ghassani, dia
berkata: Umar bin Abdul Aziz mengirim surat yang berbunyi:
"LJmar bin Al Khaththab memutuskan kasus penebusan tawanan

fuab dengan memberikan 400 dirham perjiwa."
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Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; dari hnu Juraij, dia

berkata: Aku mendengar Sulaiman bin Musa menyebutkan, bahwa

Umar bin Al Khaththab memutuskan anak dari budak wanita yang

mengaku sebagai wanita merdeka, lalu dia nikahi oleh seseorang

hingga dikaruniai anak; bahwa para ayah mereka menanggung

biaya setiap anak dari budak mencakup segala kebuh-rhannya.

hnu Juraij menyatakan: Aku bertanya padanya, "Jika anak-

anaknya baik?" Dia menjawab, "Jangan membebani orang seperti

mereka dalam kebaikan, tetapi bebanilah mereka dalam

pemenuhan kebuhfi annya. "

Hammam meriwayatkan kepada kami, Ibnu Mufarrij

mengabarkan kepada kami, Al A'rabi mengabarkan kepada kami,

Ad-Dabiri mengabarkan kepada kami, AMurrazzaq mengabarkan

kepada kami dari Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi dari hrahim

bin Maisarah, dia berkata: Seorang pria menikah dengan budak

wanita, lalu dia dikaruniai seorang anak. Pria itu menanyakan

kasus itu melalui surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau

menjawab surafuiya, "Agar dia membaS,rar tebusan anak-anaknya."

hnu Mufarrij dalam selain surat hnu Al A'rabi menufurkan,

"Dengan dua orang bujang yang berkulit merah. Setiap anak

ditebus dengan dua orang."

Seluruh riwayat di atas hanya menyinggung tebusan dengan

budak laki-laki sebagai ganti anak laki-laki, budak perempuan pada

posisi anak perempuan, atau dua orang budak laki-laki sebagai

ganti seorang budak lak-laki.

Diriwayatkan pula dari Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari

Atha' tentang anak dari istoi yang keliru stafusnya (mengaku
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wanita merdeka padahal budak), bahwa bapak mereka berhak
mengasuhnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari
AMullah bin Katsir, dari Syu'bah, dari Al Mughirah bin Miqsam,
dari hrahim tentang wanita yang beda stafus, dia berkata:
"Maskawinnlra dibebankan kepada orang lrang membohongi
mempelai pria." Hammam bin Abu Sulaiman menyatakan
pendapat lrang sama-

Walhasil, hukum dalam kasus ini memisahkan anak wanita
yang beda stafus dari ayahnya. Kami tidak mengetahui keterangan
dari sahabat, maupun tabi'in selain apa yang telah kami sampaikan
di depan. Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menlnlahi
seluruh perrdapat ini, atas dasar dalih yang fasid, dan tanggapan
lrg*, Sang rnenr.uut pengetahtranlnr, tdak pemah dikemukakan
oleh seorang pun sebefum Abu Hanifah. Kemudian pendapat ini
diikut oleh Malik dan AsySyafi'i.

Dalam kasus ini terdapat dua afur sebagai berikut.
Diriunyatkan ke@a kami dari jah.n periunlntan AMurrazza; dari
Sut/an bin tbainah, dari Zakaria Ibnu Abi Zaidah, dari AsySya,bi,
dia menuturkan: Rasulullah $ memutuskan para tawanan Arab
pada masa jahiliyah dengan menebus seoftmg pria dengan delapan
ekor unta, dan tauranan perempuan dengan sepuluh ekor unta.

Sutan berkata: Mujalid bin AsySya'bi mengabarkan
kepadaku, bahwa dia rnengadu kepada umar bin AI Khaththab
terkait tebusan tersebut. Akhimya dia menetapkan tebusan
tawanan seorang pria sebesar 400 dirham.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari
Ma'mar, dari seomng pria, dari Ikrimah maula hnu Abbas, dia
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berkata: Nabi $ memutuskan tebusan budak Arab yang sejenis

dengan mereka dan seorang laki{aki yang ditawan pada masa

jahiliyah dengan delapan ekor unta; sementara unhrk anak budak

wanita dengan dua orang pemuda- dua omng pemudi, unfuk
setiap orang dari mereka: pria dan wanita. Beliau memutuskan

tebusan tawanan wanita jahiliyah dengan sepuluh ekor unta.

Sementara tebusan anak budak rwanita dari hasil hubungan dengan

budak lain, yaitu dengan dua orang pemuda, png dibayarkan oleh

para maula ibr-rnya. Mereka adalah para ahli warisnya, yang berhak

merruarisi harta budak perempuan itu dan warisan anaknya selama

sang ayah tidak merdeka.

Selanjutnya, beliau memufuskan besaran tebusan tawanan

Islam dengan enarn ekor r.rnta; baik ia laki-laki, perempuan,

maupun anak kecil. Demikian ini tebusan bangsa Arab.

Apabila mereka mengandarkan pendapatn5ra pada

keterangan lnng kami riuralatkan dari ialur periwa5ntan

Abdurrazzaq, dari Abu Bakar lyyasy. Dia berkata: Abu Hushain

dari AsySya'bi. Ketika Umar bin Al Khaththab didaulat sebagai

khalifah, beliau berkata: "Kemiaan bukan unfuk orang Arab. Kami
bukanlah orang yang mencabut dari tangan seseorang apa yang

telah diterimanya. Kami juga tidak akan menekan mereka unfuk
menganut suafu agama."

Kami berkata, "Kalian otang llang pertarna menyanggah

pendapat ini." Mereka menanggapi, "Kerajaan itu unfuk

mengobati anak-anak Arab dan orang Quraisy. Oleh karena ifu,
seorang fuan mengawinkan budak wanitanya atas izin darinya.

Kalian tidak bisa mengklaim adanya ijma' dalam kasus ini,
karena Sa'id bin Al Musayyib, Al Auza'i, Sut/an Ats-Tsauri, Abu
Tsaur, dan Ishaq Rahawaih, selunrhnya meriunlatkan dari Umar,
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mengenai budak yang menikahi budak wanita seseorang atas izin

fuannya, bahwa anak-anak hasil dari pemikahan tersebut berstafus

merdeka, dan sang ayah tidak wajib menebus mereka. Demikian
ini pendapat As5rSyafi'i ketika berada di lrak.

Abu Muhammad berkata: Orang yang bersikeras

menyanggah Sunnah yang shahih dengan riwayat seorang syaikh

dari Banu Kinanah, dari Umar, bahwa tentang jual beli tanpa akad

dan khiyaa maka berdasarkan riwayat Mujalid dari Asy-Sya'bi,

tidak seorang pun setelahku yang tidak aman dari kekeliruan.

Setelah itu, dia menyalahi riwayat S,rfua., bin Uyainah dari
Zakaia, dari AsySya'bi yang telah kami sebutkan di depan; dan

riwayat hnu Thaunrs dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari Umar.

Hadits murcal dari llaimah itu cenderung kurang tepat. -Kami

berlindung kepada Allah dari kesesatan.-

Ada kelompok yang mengemukakan dalil berikut, argumen

mereka dalam masalah ini; mengapa harus anak dari perempuan
yang keliru identitasnya dan wanita yang menunfut hak
dimerdekakan lantaran aph mereka terlibat dalam perbuatan

tersebut. Kami katakan, bahwa a4lumen ini sangat aneh, mengapa

bisa begifu? Pada bagian mana anda menemukan dalil ini dalam Al
Qur'an? Atau, dan Sunnah Rasulullah * Vu"g mana kepemilikan

atas kemaluan dan anak yang lahir keluar dari kepemilikan

fuannya secara paksa, mengrngat bahwa pihak yang berhubungan

intim tanpa alasan yang benar juga terlibat dalam tindakan
tersebut. Uraian ini sudah cukup mengungkap aib pendapat ini. -
Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.-
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1885- Masalah: Seorang wanita tidak halal

kan perhiasan dan bersolek unfuk keluar mmah

keperluan. Allah $ berfirman,

menampak-

demi suafu

"Dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti

orang-orang jahiliah dahulu, "(Qs. Al Ahzaab [33]: 33).

Kami telah mencanfumkan permasalahan ini dalam

pembahasan shalat, terkait dengan perintah Nabi S ketika para

wanita keluar rumah untuk melaksanakan shalat, agar mereka

keluar tanpa memakai weu/angian.

1886. Masalah: Seorang suami wajib mencampuri

istrinya minimal sekali dalam setiap siklus masa suci, jika dia

mampu melakukan itu. Apabila dia tidak melalukannya, maka dia

telah bermaksiat kepada Allah &.

Dalilnya adalah firman Allah &,

"Apabila mereka telah suci, campuilah mereka sesuai

dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. " (Qs. Al

Baqarah {21:222\.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu

Ubaid; Yazid bin Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada

kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ya'qub bin Abdurrahman,

dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia menufurkan: Kami

melangsungkan perjalanan bersama Umar bin Al Khaththab sambil

k,{At;b6r3ui'}E r<'$
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membawa sekawanan unta dari Jamdan. Tiba-tiba datanglah
seorang wanita muda dari sular Khuza'ah lalu berkata, "Wahai

Amin:l Mukminin, aku mendambakan apa yang diidam-idamkan
oleh para wanita seperti anak dan lainnya. Suamiku sudah lanjut
usia." Demi Allah, tidak bersulang lama dari ifu, kami melihat
seorang kekek tua masuk, lalu berkata pada Umar. "Wahai Amirul
Mukminin, sungguh, aku selalu berbuat baik padanya, dan tidak
pemah mengabaikannSa." (Jmar bertanya kepada pria hra itu,
"Apakah kamu mencampurinya di saat dia suci?". Dia menjawab,
"Ya!" Umar bertanp kepada uaanita ifu, "Pulanglah bersama

suamimu. Demi Allah, sesungguhnya pada dirinya terdapat sesuafu
yang mencukupi." Atau, beliau berkata, "Yang mencukupi seorang

wanita muslimah."

Abu Muhammad berkata, Orarrg yang enggan memenuhi
kebufuhan biologis isfoinya, maka dia bisa dipaksa dengan cara
yang sanfun unfuk melaksanakannln. Sebab, dia telah melakukan
pertuatan munkar-

Diriwayatkan dari ialur periwayatan NBrrzzar; Muhammad
bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun
menceritakan kepada kami, Abu Al Ma'is -Utbah bin Abdullah bin
Utbah bin Mas'ud- menceribkan kepada kami, dari Aun bin Abu
Juhaifah, dari ayahnya, bahura Salman Al Farisi berkata pada Abu
Ad-Darda', "Sungguh, fubuhmu punya hak atasmu dan
keluargamu punln hak atasmu. Penuhilah hak setiap yang berhak.
Puasalah dan berbukalah; lakukan shalat malam dan tidurlah; dan
pergaulilah istuimu.'

Abu Ad-Danda' menSrampaikan kalimat tersebut pada
Rasulullah S. Rasulullah $ berkata padanSn, "Sama seperti

ucapan Salman."
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1887. Masalah: Seorang budak wanita dan wanita

merdeka wajib unhrk tidak menolak permintaan tuan dan

suaminya untuk bersefubuh, selama dia tidak dalam keadaan haid

atau sakit yang berbahaya jika bersenggama, atau sedang berpuasa

fadhu. Jika dia menolak keinginan tersebut tanpa alasan, maka ia

dilaknat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ibnu Abu Umar

menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyah Alb Fazari

menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Kaisan, dari Abu
Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

1, J.{ro, )o z 1) z oJl ail .rl .-e+ ,F: ,tlte J J 
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"Demi ht yang diriku ada pada gerlggaman-Nya, tidaHah

seomng pria mengajak istin5n ke tempat tidur (unfuk bercampur),

lalu dia menolalaya, kecuali apa tnng ada di langit akan

memurkainya hingga dia meridhainya. "

Humam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMul Malik bin

Aiman menceritakan kepada kami, Bakar bin Hammad

menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami,

Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa,
dari Abu Hurairah i&, dari Nabi S, beliau bersabda,
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'Apabila seorang wanita meninggalkan suaminya atau

tempat tidur suaminya di malam hari, maka para malaikat
melaknatrya hngga dia kembali.'

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib,

Hannad bin As-Sirri menceritakan kepada kami, dari Mulazim bin
Amr, Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami, dari eais bin
Thalq, dari ayahnya; Thalq bin Ali, dia berkata: Aku mendengar
Rasulullah pi$ bersabda,

.)-{31

*Ketika 
seorang pia mengajak isfuingm unfuk memenuhi

kebutuhanqn, maka hendaHah dia memenuhinya, sekalipun dia
sdang benda di perapian."

1888. Masalah: Bersikap adil terhadap para isti adalah
fardhu, terlebih dalam pembagian giliran bermalam. suami tidak
boleh mengutamakan giliran bermalam wanita merdeka dibanding
budak wanita yang dinikahi; mengutamakan wanita muslimah
daripada l<afir dzimmi.

Apabila seorcng wanita mendurhakai suaminya, maka
suami halal mendiamkan sampai dia memafuhinya; dan halal

/liti trt.9
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memukulnya dengan sesuatu yang tidak menyakiti, tidak melukai,

tidak memecah, dan tidak melebam. Jika suami memukul istrinya

tanpa alasan perbuatan dosa, maka dia berhak membalasnya'

Suami tidak boleh bermalam di tempat budak wanitanya, di

tempat ummul waladnya, atau di rumah orang lain tanpa suafu

alasan. Dalilnya adalah firman Allah &,

"#iKllriitG\i;r<i
"Maka nikahilah perempuan fiAn) yang kanu senangi: dua,

tiga atau empat Tetapi iika kamu khauatir tidak akan mampu

berlaku adil, maka (nikahilah) seonng saia, abu hamba sahaSa

perempuan Snng kamu miliki. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 3).

Juga firman Allah Bi,

'-ff; "j5 A:41'6.1j ):, J ri5.:3; Ji
"|ia:( 6;ii,#t'lu \1*;, s3

,Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isti-
isti(mu), walaupun kamu sangat ingin befruat demikian, karena ifu

kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai),

sehingga kamu biarkan yang lain terkafung-katung." (Qs' An-

Nisaa' l4l1291.

Pada ayat yang lain Allah @ berfirman,
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e'i,3i;(' <jb; <;;1 ,$V,8V

W-a&Wfi?ffi"o|'";^;'A'ji\5e\6f t-t+wf,Hfri,$=5;i;6
frb1$ <?iiliy

"Perempuan-perempuan Wng kamu khawatirkan akan
nusJruz, hendaHah kamu bei nasihat kepada mereka,

tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau

perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka
jangankh karnu mencari-ari alasan unfuk men5rusahkannya. "(Qs.

An-Nisaa' I4l:34]l.

Allah tidak memperbolehkan seorang suami pisah ranjang

dengan istrinya, kecuali jika khawatir terjadi nustruz. Suami hanya
diperbolehkan memukul, tidak boleh melukai, meretakkan tulang,

dan melebamkan tubuh istri. Allah S berfirm *r, uSlai- 
U{tS

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash."
(Qs. Al Baqarah [2]: 194). Jadi ;elas, apabila suami menyakiti
istrinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia wajib dikenai
qbhash.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur perir,rnyatan Ahmad
bin Syuaib; Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, Abdurrahman
bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari An-Nadhar bin Anas
bin Malik, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi $,
beliau bersabda,
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JL t-l.it-rlu
)'

g(rrt

iyy *;,;;iyq;lt?iie a;lir
"Siapa saja yang beristi dua dan cenderung pada salah

saja, tidak dengan yang lain, maka pada Hari Kiamat nanti dia

dabng dengan sebagian tubuhnSa miring."

Rasulullah S tidak lebih mengistimeu,rakan istri yang

merdeka daripada istri yang budak saha5n, lebih mengutamakan

wanita muslimah daripada l<ahr dzimmi. Allah memperingatkan

orang yang khar,mtir fldak dapat bertuat adil unfuk mencukupkan

diri dengan seomng isti saja, atau membatasi dengan budak yang

dimilikinya saja.

Benar adanya bahwa seorang pria tidak wajib bersikap adil

terhadap para budak rmnitanSn. Seluruh pendapat yang kami

kemukakan ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan ulama

ma&habnya.

Ibrahim An-Nakha'i berkata: Dalam masalah giliran istoi

yang muslimah tidak lebih utama dari isti yang ahli kitab. Ini juga

yang menjadi pendapat Malik, Al-laits, Abu Hanifah, dan Asy-

Syafi'i.

Abu Hanifah berpendapat: Siapa yang mempunyai ishi
yang merdeka dan isfui budak sahaya, maka bagi yang merdeka

mendapat jatah dua malam, sedangkan budak sahaya satu malam.

Keterangan tersebut diriwayatkan kepada kami dari Ali;
Masruq, Muhammad bin Ali bin AI Hasan, Asy-Sya'bi, Al Hasan,

Atha, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Al Musalryib, Utsman Al-Batti,
dan Asy-Syafi'i.

;iika

\--
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Sedangkan Malik, Al-Laits, dan Abu Sulaiman berpendapat:

Giliran dua orang istri ini (budak dan merdeka) adalah sama.

Orang yang berpendapat istri merdeka jatahnya dua hari

dan budak safu hari berargumen dengan hadits mursal. Hadits ini

bersumber dari Ali. Sepengetahuan kami, tidak ada sahabat yang

menyanggah pendapat ini. Demikian menumt pendapat jumhur

salaf.

Mereka menyatakan: Karena masa iddah budak wanita itu
separuh dari masa iddah wanita merdeka, maka wajib giliran

budak adalah setengah giliran wanita merdeka.

Abu Muhammad berkata: Hadits musal tidak dapat

dijadikan hujjah bagi mereka. Kami tahu mereka menyanggah

beberapa Sunnah yang shahih tentang mengusap imamah dalam

wudhu dan susuan yang mengakibatkan hubungan mahram,

bahwa informasi tersebut tambahan dari keterangan Al Qur'an.

Dalam kasus ini, mereka meninggalkan pesan umuln
perintah Allah untuk bersikap adil terhadap istri, dengan pesan

umum hadits mursl nwr lemah yang bertentangan dengan pesan

umurn Al Qur'an- Idak seorang pun bisa dijadikan hujjah dalam

masalah lpng telah disinggung dalam Al Qur'an, selain
Rasulullah $.

Mereka telah menyalahi pendapat sejumlah sahabat, di
antaranya Ali, dalam kasus yang mereka sendiri tahu tidak ada

sahabat yang merryalahi pufusan Ali, bahwa anak dari budak

wanita yang merrunfut haknya menjadi milik fuan ibunya, atau
pufusan tebusannya dengan safu jiwa atau dua jiwa, serta

kavajiban penjual unhrk mengurungkan jual beli. Dalam kasus ini
mereka juga meqplahi para sahabat dan jumhur salaf.
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Sedangkan mengenai pengqiyasan giliran dengan iddah,

maka hukumnya batil, karena seluruh qiyas itu batil. Penjelas

dengan qiyas justo'u menjerumuskan diri dalam kekeliruan qiyas.

Perlu dicamkan, apabila dua orang isfoi memperoleh nafkah yang

sama, maka wajib mereka juga mendapat jumlah giliran yang

sama.

Allah & tempat memohon segalanya. -Dialah yang

mencukupi kita, dan sebaik-baik wakil.-

Sumpah lila'S

1889. Masalah: Siapa yang bersumpah demi Allah &,
atau dengan salah satu dari asrzaNya, bahwa fidak akan

menyefubuhi isfuinya, berbuat buruk padanya, atau tidak akan

berkumpul dengannya, sementara dia memperoleh hak tempat
tidur atau tempat tinggal; baik suami mengatakan hal tersebut

dalam keadaan marah maupun dalam kondisi suka demi kebaikan

bayr yang disusuinya, ataupun alasan lainnya; baik dia

mengecualikan dalam sumpahn5n ifu maupun tidak
mengecualikannya; baik dia menentukan batas waktu -sesaat atau

lebih hingga sepanjang umumya- maupun tidak menetapkan

batas waktu, maka hukum dalam seluruh kasus ini sama.

5 Merry-iih' istri, maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri.
Dengan sumpah ini seorang istri menderita, karena tidak dicampuri dan fidak pula
diceraikan. Dengan turunnya aya.t ini, maka suami setelah empat bulan harus
memilih antara kembali mencampuri istinp lagi dengan membalnr kafamh
sumpah atau menceraikan. (Pent)

L

AlMuhalla - @I



Dalam kasus ini hakim mewajibkan suami untuk menahan

sumpahnya, dan memerintahkan dia untuk menggauli ishinya,

serta memberi tenggat wakfu selama empat bulan terhitung dari

mulai bersumpah, baik istrinya menunfut hal itu maupun tidak

menunhrfurya, baik dia suka maupun tidak duka.

Apabila suami kembali pada masa empat bulan tersebut, ia
tidak punya cara lain. Jika enggan kembali, dia tidak perlu ditekan

sebelum masa empat bulan tersebut berakhir. Jika masa ini telah

berakhir, hakim memaksanya dengan kekerasan agar memilih

kembali lalu menggaulinya atau menceraikannya, sampai memilih
salah satunya. Hal ini seperti diperintahkan oleh Allah S. Atau,

suami meninggal dunia karena te6unuh di jalan yang benar
menuju murka Allah &, kecuali jika ia tidak mampu bersetubuh:

tidak sanggup melakukan apapun satna sekali.

Hakim tidak boleh membebani suami dengan sesuafu yang

di luar kemampuannya. Akan tetapi, suami diwajibkan unfuk
kembali rujuk secara lisan, memperbaiki hubungan dengan isfoi,

dan tinggal bersamanya, atau menceraikannya. Dia harus memilih
salah safunya.

Hakim fidak boleh menceftrikan istrinya. Apabila suami

telah melakukan perintah hakim, maka perceraian pihak lain tidak
berpengaruh terhadapnya; baik dia mengecualikan dalam

sumpahnya maupun tidak mengecr,ralikannya.

Apabila seorang pria menyrmpah lila' seorang wanita lain,

kemudian menikahinya, maka hukum lila' ndak berlaku atasnya.

Tetapi, suami ditekan untuk menggaulinya, seperti keterangan

kami sebelumnya.
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Barangsiapa yang bersumpah dalam kasus ini akan

menceraikan, memerdekakan, bersedekah, berjalan, atau

pekerjaan lainnya, maka ia tidak dikategorikan ke dalam orang

yang melakukan lik' (mu'l). Dia dikenai sanksi etika, karena dia

telah bersumpah dengan sesuatu yang tidak boleh digunakan unfuk
bersumpah.

Dalil praktik ini adalah firman Allah &,

'3( Ly -dG o$ ;6 i;5 3:;.j eg u $rt fi,

'Bagi orang tnng meng-iila' istinjn harus mentnggu
empat bulan. Kemudian jil<a mereka kqtbali (kepada istin5a),

maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Perymyang. Dan
jika mereka hati hendak menceraikan, maka

sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahrz. " (Qs. Al
Baqarah I2l:226-2271.

Ayat di atas berkonsekuensi dengan beberapa perafuran

yang telah kami sampaikan, karena kata "Al Aliyyah" sama

dengan "sumpah."

Telah diriunyatkan secara shahih dari Rasulullah $,

ly tiy"otV.ru6p os u
"Barangsiap tnng maka b'dak boleh

kecuali dengan nama Allah."

Maka benar sudah, bahwa orang yang bersumpah Udak

dengan nama Allah, maka itu tidak bersumpah dengan afuran

ry U Ai'tf l,t$i6 i'fi @ L-J; 3;fr,

t-
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yang telah Allah perintahkan. Dia bukan termasuk orang yang
bersumpah.

Rasulullah $ bersabda,

i. /..,: -*G?l r;tLj;"); J,-"-A
*Barangsiapa yang melalrukan perbuabn yang frdak

disinggung dalam urusan kami, maka ia ditolak."

Allah & tia* mengkhususkan hukum tersebut di atas pada

orang yang menenfukan batasan wakfu dari orang yang tidak
menentukan batas vrnktu; tidak mengkhususkan pula orang yang

mengecualikan dari orang yang tidak mengecualikan; dan juga

tidak mengkhususkan omng yang dihrntut oleh istrinya dari orang
5nng tidak dituntut istuinya. sumpah merupakan hak AIIah @ atas

hamba-Nya, bukan unfuk kepentingan isfui.

Rasulullah $ bersaMa,

. OJ^r

"Barangsiapa di anbm l<alian melihat kemrngl<aran,
hendaklah dia mengubah dengan tangann5n.'

Seorang suami lrang enggan kembali menggauli ishin3n
atau menceraikannya setelah masa empat bulan, adalah omng

lang memproklamirkan kemungkaran. Oleh karena ifu, ia wajib
diubah dengan tangan selama dia memperlihatkan kemungkaran.

ndak boleh memaksakan sesuafu kepada suami lnng
menjatuhkan .lila' sebelum genap masa empat bulan. Sebab, ini
sesuai dengan nash ayatAl Qur'an.

;:Ht6e'ecI:a
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Berita ini shahih, bahwa Rasulullah S pemah menjatuhkan

sumpah lila' pada para istrinya selama sebulan. Beliau

mendiamkan seluruh istrinya selama satu bulan, kemudian beliau

rujuk.

Siapa yang melakukan opsi tersebut, maka ia tidak dikenai

sanksi apa pun, jika kembali sebelum habis masa empat bulan.

Seorang suami yang tidak mampu melakukan hubungan
seksual; jika bersumpah telah meng-r/a' istrinya -Allah & tiaat
menyatakan bahwa sumpah ini bagr orang yang sanggup

berhubungan intim saja- maka dia wajib ditekan unfuk kembali

pada istrinya sebisa mungkin. Dia dapat kembali pada istrinya

melalui pemyataan lisan, kembali tidur di tempat tidur istri, dan

menjalin komunikasi yang baik.

Allah @ berfirman,

UA 3r"'{rc 3i s;W $*b G1 <3

'Setiap perbuabn dosa seseorang, diinya sendiri tnng
bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban

dosa orang lain."(Qs. Al An'aam [6]: 164).

Pada ayat yang lain Allah berfirman,

ryU6i't'Vl'*Bi6it
"Dan jika mereka berketebpan hati hendak menceraikan,

maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahur. " (Qs.

Al Baqarah l2l:2271.

Allah S melamng segala hal pada suami yang bersumpah

Iila', selain ketetapan hatinya unfuk menceraikan. Jadi, bisa
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dikatakan, bahwa thalak yang dijatuhkan hakim kepada orang

yang bersumpah lila' ifu berlebihan, batil, dan melampaui batas-

batas Allah &.

Kebatilan lainnya adalah, afuran bahwa suami yang meng-

iila' diceraikan oleh pihak lain, atau ada pihak lain yang

merujuknya. Allah & hanf meurajibkan hukum tersebut pada

orang yang menlmmpah lila ' ishinya, bukan pada pihak yang

menjatuhkan lila' pada wanita lain yang bukan istrinya. Ketika

suatu hukum tidak berlaku saat ada kondisi yang mengharuskan

pemberlakuannya, maka tentu di luar ifu hukum tersebut tidak lah

wajib, kecuali berdasarkan nash. -Hanlra kepada Allah lah kami
memohon taufik.-

Apabila suami telah menceraikan isfuinya kemudian

merujuknya kembali, maka dia terbebas dari hukum lila', karena
telah melakukan ketentuan yang telah diperintahkan Allah &.
Siapa saja yang menjalankan perintah Allah Ta'ala, maka sungguh
ia telah bertuat baik. Allah $ berfirman,

")+/ua#5$u
"Tidak ada alasan aF ptn unfuk menSalahkan oftng-orang

yang berbuat baik. -(Qs. AtrTaubah [9]: 91).

Kebanyakan afuran yang kami kemukakan masih diper-

debatkan ulama. Safu kaum berpendapat, bahwa mendiamkan isti
tanpa dibarengi sumpah dikenai hukum //a'.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ja'far bin Burqan, dari Yazid bin
Al Asham, bahwa Ibnu Abbas berkata padanya: "lsfuimu tidak
melahrkan janjiku padanlp. Itu kebiasaan bunrk." Yazid berkata,
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"Benar, demi Allah. Dia telah meninggalkan mmah. Aku tidak
berticara padanya."

hnu Abbas berkata, "segera jalan, susul dia sebelum habis

masa empat bulan. Jika lewat masa empat bulan, maka ia
dithalak."

Keterangan berikut shahih dari hnu Abbas, yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur perir,vayatan Abdurrazzaq;

hnu Juraij meriwayatkan kepada kami, Abu Az-Zubair

menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Sa'id bin Jubair

menceritakan dari lbnu Abbas, dia mengatakan, " Iila' adalah

zumpah untuk tidak akan menggauli istri selamanyra."

Diriwayatkan secara shahih dari Atha' bahwa lila' adalah
bersumpah demi Allah untuk tidak akan berhubungan intim
dengan istri selama empat bulan atau lebih. Jika suami tidak
bersumpah, maka ifu bukan //a'.

Sebagian ulama salaf yang sependapat dengan kami, hal ihl
sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur
periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Hammad
bin Abu Sulaiman, dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila

seseorang bersumpah demi Allah akan memarahi istrinya, berbuat
bunft padanya, mengharamkannya, atau fidak akan bertemu
muka, maka inilah yang disebut lila'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Razzaq dari
Khushaif, dari Asy-Sya'bi, dia menyatakan, "setiap sumpah yang

menghalangi hubungan suami dengan istrinya disebut //a '.

Sebagian salaf 5nng sependapat dengan kami dalam kasus

sumpah. Misalnya, seperti keterangan yang diriwayatkan kepada
kami dari lalur periwayatan Syr'bah; dari Abdul Khaliq, dari

L
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Hammad bin Abu Sulaiman, terkait suami yang berkata pada

istrinya, "Kamu buatku seperti punggung ibuku. Kalau aku

mendekatimu." Dia berkata, "ltu tidak berkonsekuensi apapun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu
Juraij, dari Atha' tentang seorang suami yang berkata pada

istrinya, "Kamu dithalak jika aku menjamahmu selama empat

bulan." Atha' berkata, "Ifu bukan lila'. Thalak itu bukan sumpah.

Thalak yang dibarengi sumpah dinamakan .[/a'.

Sekelompok ulama yang lain menyanggah pendapat

tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan AMurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Abu
Asy-Sya'tsa, dia menufurkan: Apabila suami berkata, "Kamu

haram buatku" atau "Kamu seperti ibuku", atau "Kamu dithalak
jika aku mendekatimu," maka ini disebut ^Iila'.

Abu Hanifah menyatakan: Apabila seorang suami

bersumpah dengan perceraian, pemerdekaan budak, haji, umrah,

atau puasa, maka ifu termasuk lila. Jika dia bersumpah dengan

nadzar shalat, akan thawaf selama sepekan, atau akan membaca

tasbih seratus kali, maka ia bukan orang yang melakukan lila'."
Mendengar pem5rataan ini membuat kita sudah merasa cukup, dan

tidak perlu berstrsah payah dalam menyanggahnya.

Ada sebagian orang yang sependapat dengan kami dalam

masalah masa lik'. Seperti keterangan yang diceritakan

Muhammad bin Sa'id bin Nabat kepada kami, Ahmad bin Abdul
Bashir menceritakan kepada kami, Qasim Ashbagh menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al l(husyani
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan

kepada kami, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari laits bin Abu Sulaim,

@l - ArMuharra



dari Wabamh, terrbng seorag srrami SBng b€rsumpah Mak akan

mendekati istoiqn selarna seeuhh hari- Mak4 dh fidak boleh

mendekatirrya sebdum berakhir rrrsa tiga bulan- Mereka akhimln
mendatangi lbnu Mas'ud untuk hal ifu- Dia

merriadikan praldk ini s€bagai /rb'- futan merrgatakan, Ibnu

Abu I aila dan lainnya bahura apabila seorang suami

ma1g-iib 'sdarna s€hari atau sernahm, maka ini dinamakan lila '-

Diriwalatkan dari tahrr perlutaftan AMurrazzaq; dari Ibnu

Juraii, dari Ailra', dia ditan5n tentang suami 1ang ber$.Enpah tidak

akan mendekati isfoinln selarna sebtrlan. Lahr dia meniauhi istinya
sdama enam bulan. Atha' berkata: Dia dian5n tentang orcmg

yang bersurnpah tdak akan mendekati istinSn selama sebulan, lalu

meninggalonnln selarna hrna hian. A*ra' berkata: lfu lih' -baik
dia merryebutkan tempo mirupun frdak merryebutkannln.- Kefika
telah bemkhir nrrsa errpat hian" sebagaimana firrnan Allah &,
maka si u,anita ifu seomng diri. Maksrdnl4 qranita Snng telah

diiatfii tralak

Diriwayatlon dad jahrr periu,ayatan Abdrrrazzaq; dari

Ma'rnar, dari Qatadah tentang orang gang bersurnpah frdak akan

mendekati isfuinya selama sepuluh hari, lalu meninggalkannya

selarna enrpat bulan, maka ihr dirnmakan ^&h'-

Diriun3ntkan dari jahr periwayatan Sa'id bin Manshw;

Haslnm mena€ritakan keeada lorni, Yunru bin Ubaid

menceritakan keeada kami, dari Hasan Al Bashd, bahura dia

berkaA Apabila seor:rng pria berkata pada istoinya, 'D€rni Allah,

alar tdak akan mendekatimu malam ini-' lalu, dia meninggalkan-

nl/a sdarna ernpat btrlan, rnaka iika dia meninggalkanryn karena

s.rmpah ters€btrt, itu dinamakan ^6b'-
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Diriwayatkan pula keterangan ini kepada kami dari hrahim

An-Nakha'i. Pendapat yang sama dikemukakan oleh lshaq bin

hrahim bin Rahawaih. Pemyataan yang sebaliknya dengan

keterangan ni shahih dari Ibnu Abbas seperti telah kami jelaskan,

dan dari Thawus: Jika seseorang bersumpah (tdak akan menggauli

istrinya) kurang dari empat bulan, maka itu bukan lila'. Ini

merupakan pendapat Sa'id bin Jubair dan salah safu pendapat

Atha'. Ini juga yang menjadi pendapat Sufipn Ats-Tsauri, Abu

Hanifah, dan para ulama madzhabnya.

Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, dan

seluruh ulama madzhab mereka berpendapat: Seorang tidak

disebut mu'li (pia yang menjatuhkan sumpah lila) jika dia

bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama empat bulan atau

kurang dari itu. Muli adalah orarlg yang bersumpah tidak akan

menggauli istrinya lebih dari empat bulan.

Abu Muhammad berkata: kedua pendapat ini bertentangan

dengan nash ayat Allah & hanya menyebut lila' dari para istui

tanpa penangguhan, kemudian Allah memuhrskan penangguhan

dan penantian selama empat bulan. Setelah berakhir masa empat

bulan, Allah menetapkan kauajiban unhrk kembali atau

menceraikan istrinya.

Mengenai orang yang berpendapat, bahun lila' tarrya
berlaku pada orang yang sedang marah, maka ifu diriwayatkan

kepada kami dari Ali.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur peril,rnyatan Sa'id

bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Daud bin Abu

Hind menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Abu

Athiyah Al Asadi, dia berkata: Aku berkata kepada Ali bin Abu

Thalib, "Aku telah menikahi mantan isti saudaraku. Dia sdang
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mengandung anak saudaralm. Aku lalu berkata, 'Dia dithalak iika

aku mendekatinlp sebelum dia melahirkan janinnya'." Ali

menanggapi, "sebenamya aku mengharapkan perdamaian bagimu

dan puba saudaramu. Ol€h karena ifu, tdak ada Iila 'bagimu.

Sebenamyn /rb'adalah zumpah Snng teriadi di saat marah."

Abu Muhammad Hrah: Yunus bin Ubaid menceritakan

kepada kami dari Al Hasaru bahura dia menptakan statemen yang

sarna. Husyaim berkata: Abu Waki' menceritakan kepada kami

dari Abu Faza'ah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, :Sesungguhnya

Iih' ltndilakukan dalam kondisi marah.

Di antara ulama 1nng tidak mernperhatikan hal tersebut,

yaitu Ibrahim ArNakha'i dan lbnu Sirin- DiritraSntkan kepada

lorni dari jahrr periuraydtan Sa'il bin Manshur, Husyaim

menceribkan kepada karni, Al Qa'qa' bin Yazid menceritakan

kepada kami, bahwa dia berkaa kepada Muhammad bin Sirin

terloit pernyataan seseorang,'Ses.rngguhnla lila' dikeluarkan

saat marah.' hnu Sirin menanggapi, 'Al$l tidak mengerti apa

png mereka katakan, Allah e b€rfirrnar\ i;i &;C. U'b}'itrl.

'd'n'i',,$ ifir(fi5b@ ;i, 3;;b';i Lg JS b|';ifr ,-s

@;+ 'fui omrrg tang naryiita' istinSa harus men.nggu

qrpt fuhn- Kqnrdian fu n qel@ kqtbfr kepda isfrnya),

nnb sngrl4 Allah Maha Panganpt4 Maha PenSnSang. Dan

frle mqela Mcdepn lnfr hadak menceft,ikan, mal<a

enguh, Allal, IWaln Mqdqgp4 MaIn M@Sebhui." (Qs. Al

Bamrah 121:22G?271.

Al Muhalla - I 61s II

t

It



Abu Muhammad berkata: Abu Bakar rg benar. Dernikian

pendapat Abu Hanifah, Malik, AsySyafi'i, Abu Srlaiman, dan
para ulama ma&hab mereka.

Sementara perbedaan pendapat mengenai apakah fialak
serta merta jafuh dengan berakhimya masr empat bulan ahu
sebaliknya? Maka, ada ulama yang berpandapat, bahura derrgan

berlalunya masa empat bulan, maka jatuhlah thalak.

Hal tersebut sebagaimana Spng diriuayatkan kepada lorni
dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq AI Qadhi; Abu Bakar bin
Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak
mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Atha' Al Khurasani,

dari Abu Salamah bin AMurrahman bin Auf, bahura tJbman bin
Affan dan 7-aid bin Tsabit berkata tentang lih', 'KefrIra. b€rlalu

masa empat bulan, maka si isfui terthalak, dia berhak atas dirinlra.'

Diriwa5ratkan dari jalur perirwalntan Hammad bin Salamah;

dari Qatadah, dari I(hilas bin Amr, bahwa AIi bin Abu Thalib
berkata, "Ketika seorang suami meng-iila' isfuinlra" lalu leurat rEser

empat bulan, maka ia telah terthalak ba in danrrya, dan tdak ada
yang meminang selainnya.

Diriungntkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Abu
Bakar bin Abu S!/aibah mengabarkan k€pada lorni, Abu
Mu'awiyah Adh-Dharir mengabarkan kepada kami dari Al A'masy,
dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar
dan hnu Abbas, mereka berpendapat, "Apabila seonmg suami

meng-ila istinya, dan tidak kembali rujuk sehingga berlalu masa

empat bulan, maka si isti terthalak ba'in."

Isma'il merryatakan: Sulaiman bin Haft mengabarkan

kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan keeada lorni dari
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Ayyrb As-Sikhfiyani: AIan brtanya kepada Sa'id bin Jubair,

"Apakah hnu Abbas pernah berkomentar soal lila ', yaitu 'Ketika

telah berlalu mas.r ernpat bulan, maka istinya tertalak ba'in, dan

boleh menikah lagi, bnpa masa iddali? Sa'id menjawab, "Ya!"

Diriwalntkan dari jalur periwaSntan Waki'; dari Al Mas'udi

dari Ali bin Baddmah, dari Abu Ubaidah bin AMullah bin Mas'ud,

dari Masruq, dad Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Apabila suami

meng-iila ' istinp lalu b€rlalu masa empat bulan, maka si istri

terthalak ba in- Dia boleh meminangnlp pada masa iddah, darr

selain dirinya tdak boleh meminangnln.

Abu Muhammad berkata, Pendapat ini bertentangan

dengan pemyahan Ibnu Abbas. hnu Abbas berpendapat

berakhimya iilah ksamaan dengan selesainya masa empat

bulan- Semerrhra hnu Mas'ud berpendapat, bahwa iddah wanita

yang dikenai lik 'iustru baru dimulai setelah berakhimya masa

empat bulan.

Jabir bin Zail dengan pendapat hnu Abbas.

Keterangan ini diriwaptkan kepada kami dari jalur periwayatan

Sa'id bin Manshr,r; $t/an bin Uyainah mengabarkan kepada

kami, dari Amr bin Dnar, dari Jabir bin Zaid, dia berkata, "Apabila

seomng pria meng:ila lalu leunt masa empat bulan, maka istinya

tidak dikenai rurs t *l&h."

Masnrq s€eendapat dengan lbnu Mas'ud, sebagaimana

lrang diriurayatkan dali iah.tr periurayatan Sa'id bin Manshur;

Huq/aim mengabarkan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan

kepada kami, dari Aqrqra'bi, dari Masnrq, bahwa seorang pria

meminta fatwa padanf tentang sumpah lila' yang telah

dijatuhkan pada istin5p- Masnrq menanggapi pertanyaan Asy-

Sya'bi, "Ketika berakhir nr.rsa empat bulan, maka istimu terthalak
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ba'in dartmu dan menjalari iddah selama tiga kali rErsa haid. Jika

kamu dan dia menghendaki, engkau boleh meminangnya, dan

selain dirimu, maka tidak ada 1ang boleh meminangnla.

Keterangan di atas juga diriqalptlon kepada kami dari

Syuraih. Pendapat senada dikernukakan oleh Atha'- Di antara

ulama yang men-shahihl<an bahwa istui gang disurnpah lila' int
terthalak ba'in adalah Hasan Al Bashri, Ibmhtun Ar'Nakha'i,

Qubaishah bin Dzuaib, Ikrimah maula lbnu Abbas, Alqamah, dan

AsySya'bi.

Pendapat serupa dikernukakan oleh Abu Hanifah dan para

ulama madzhabnya, hnu Juraij, Srtan Ats-Tsar-ui lbnu Abu I aila,

dan Al Auza'i. Abu Hanilah bahura uranita ini
menjalani masa iddah setelah berak*rir m.rs-r ernpat bulan-

Sejumlah ulama dari kalangan mereka berperrdapat, bahura

dengan berlalunya masa empat bulan otomatb si isfoi dikenai

thalak raj'i. Keterangan ini diritlayatkan kepada kami dari jaftr
periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata:

Abu Bakar bin AMurrahrnan bin Al Hadts bin Hiq/am
berpendapat tentang lila', "Ketil<a leurat rrrsar errpat bulan, maka

istrinya terthalak. Si suami lebih befiak atasnya (untuk

meminangnSa)."

pa-Zvhr1, dan Makhul seperrdapat dengan pemptaan ini.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, narnun ritrapt ini tdak
shahih darinya.

Sedangkan orang !,ang b€rpendapat, bahwa srnmi
ditangguhkan setelah empa.t bulan, maka itu s€perti keterangan

yang diriwayatkan kepada kami dari iahrr periu,atahn Sa'id bin
Manshur; Abdul Azizbir. Muhammad M-Darawardi mengabar{<an
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kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada

kami, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari

ayahnSn, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia tidak melihat

Iila' sebagai sesuahr yang berkonselmensi hukum sebelum hal itu

ditangguhkan.

Dirir,vayatkan dari lalur periwayatan Isma'i bin [shaq, Nashr

bin Al Jahdhami mengabarkan kepada kami, Sahl bin Ytrsuf dan

Muhammad bin Ja'far Ghundar mengabarkan kepada kami,

mereka meriwayatkannya dari Syu'bah, dari Simak bin Harb, dari

Sa'id bin Jubair, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkomentar

tentang lila', "Apabila telah ler,rnt empat bulan maka ia istinSn-"

Diriwayatkan dari jalur perfunyatan AMurrazzaq; dari

Sufpn bin Uyainah, dari Ma'mar bin Kidam, dari Habib bin Abu

Tsabit, dari Thawus, dari Utsman bin Affan, dia berkata, "Suami

lnng bersumpah lila ' diberi tenggang \ /akht unfuk memilih antara

kembali rujuk atau menceraikan istinya."

Dirir.rnptkan dari ialur periwaptan Isma'il bin Ishaq;

Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi mengabarkan kepada karni,

Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Umar bin

Husain, bahwa Utsman bin Affan fidak 'Iih'
berlronsekuensi hukum, sekalipun telah leuat masa ernpat bulan,

sebelum suami ditangguhlon (diberi pilihan)."

Riwapt berikut shahih dari Ali, seperti telah dirilayatkan

kepada kami dari jalur pedva5ratan Sa'id bin Manshur; HuqBim

menceritakan kepada kami, Aqrqnibani -Abu IshaS
menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Al Akhnas, dari

Mujahid, dari AMurrahman bin Abu Laila, dia menuttrkan: Aku

menyaksikan Ali bin Abu Thalib menahan seorang pria setelah
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masa empat bulan (sejak sumpah ,A'dijatuhkan) di Ruhbah, dan
memintanya unfuk memilih antara ruiuk atau menceraikan ishinya-

Diriwayatkan dari jalur perlwaftan Isma'il bin Ishaq; Ali bin
Abdullah bin Al Madini mengabarkan kepada kami, Jarir bin Abdul
Hamid menceritakan kepada lomi, dari Afia' bin As-Sa'ib, dari
Abu Al Buhhri, dari AIi bin Abu Thalib, dia merryrabkan, 'K€fika

seorang suami merryurmpah ^fib' istinp, maka setelah berakhir
masa empat bulan, dia ditahan guna diberi pilihan untuk ruiuk
kembali atau mantap menceraikannln. Dia ditekan untuk memifih
salah safunya."

Diriwayatkan dari jalur periu4ratan Abdurrazzaq; dari
Ma'mar dari Agnytrb, dari Naff', dari hnu Umar, dia mengatakan,
"Suami Srang menjafuhkan ./r/a' ditahan bqlifu beraL{rir mas.r

empat bulan, lalu diberi pihhan antara rujuk kernbali atau

menceraikan."

Dirirrrayatkan dari lalur periuraptan Hammad bin Salamah;

Qatadah menceritakan kepada kami, dari Sa'il bin Al Musa1ryib,

Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Thanuus, dan Mqahid,
mereka menufurkan, bahwa Abu Ad-Darrda berkata, 'seorang
suami ditahan setelah berakhir masa ernpat bulan dalam losus
Iila'. Dia diminta unfuk memilih cerai abu ruiuk."

Diriwayatkan dari jahr periwalnbn St;an bin Uyainah;
dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari fulaiman bin Yasar, dia
menyatakan: Alm bertemu dengan s€euhh l€bih sahabat
Rasulullah $. Mereka sernua berkomentar soal lila ', bahura suami

yang menjatuhkan lila'itu ditahan-

Demikian pendapat Sa'id bin Al Mr.rsa1ryib, Thawus,
Mujahid, dan Al Qasim bin Muharnmad bin Abu Bakar- Mereka
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senrua shalnh meriwayatkannya dari Abu Ad-Darda', bahwa

suami png melakukan I/a'ditahan untuk memilih antara kembali

rujuk atau menceraikan isfoinya.

Keterangan berikut shahih dan Umar bin AMul Aziz,

Uru,ah bin Az-Zubair, Abu Mijlaz, dan Muhammad bin Ka'ab,

mereka semlra berpendapat, bahwa suami lrang meng:iila' iht

ditahan-

Diriuralptkan dari jalur periwayatan Isma'i bin Ishaq;

Srlainnn bin Hart menceritakan kepada kami dari Yahya bin

Sa'd Al Arshari dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: "Aku

merdapati oremg-orang sedang menahan pelaku sumpah .[/a'

setelah berakhir masa empat bulan; unhrk memilih kembali rujuk

afiau menceraikan isfuinya. Ini pendapat Sulaiman bin Yasar.

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Malik, Asy-

qpfi'i Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ahmad, lshaq, Abu Sulaiman, dan

para uhma madzhab mereka. Hanya saja, Malik dan As5rSlafi'i

dalam salah safu pendapahrya menyatakan: Hakim menceraikan

ikatan p€rnilohan suami, jika ia enggan memilih salah safunya.

Selanjutnya Malik dan AsySyafi'i berbeda pendapat. Asy
qpfi'i merrSlabkan, bahwa suami boleh merujuk istrinya selama ia

dalam ilras.r ildah. Jika suami menggauli istinya, berarti sumpah

iila\rya gugur. Jika dia tidak menggauli istinya, maka ia kembali

ditahan sdama empat bulan terhifung dari penyampaian sumpah-

Apabila setelah itu suami memilih ruiuk, maka ini sudah jelas.

Namrn iika udak demikian, maka hakim menjatuhkan thalak-

Kemudiaru suami berhak merujuknya kembali. Jika dia

merrlpfr,rhrhinya, maka sumpah lila'iru gugur. Namun jika tidak

menggaulinlra, maka suami kembali ditahan selama empat bulan,
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kemudian hakim kembali menjatuhkan thalak. Istrinya menjadi
haram bagi sang suami kecuali setelah dinikahi kernbali.

Ali berkata: Pendapat ini fasid, karena dengan cara seperti
ifu masa penahanan dalam kasus lila'berlartgsung selama setahun
penuh. Hal ini bertentangan dengan AI Qur'an. Ketika penahan
tersebut batal maka lila'yang diwajibkan pun otomatis batal.

Malik berpendapat: Suami boleh merujuk ishiryra. Jika dia
menggaulinya, maka gugurlah sumpah lila' ter*but Sebaliknya,
kalau dia tidak menggaulinSra, maka isfoinya texthalak ba'in setelah
genap masa iddahtyadari thalak yang dilafuhkan hakim.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak tahu atas dasar apa
beliau mengeluarkan pemyataan ini- Sebab, tidak ada kebatilan
yang lebih parah dari memperkenankan seorcmg wanita dalam
perlindungan suami dari ikatan pemikahan yang sah, padahal dia
masih menjalani masa iddah setelah dithalak dari suami
sebelumnya. Kami tidak tahu pada bagian mana keterangan ini
dalam agama Allah.

Perlu diketahui, pendapat Malik tidak pemah dturngkapkan
oleh seorang pun sebelumnya- Tidak ada orang yang berpendapat
seperti beliau selain orang yang bertaklid padanF. selanjutrryn,
pendapat Malik Srang diilruti oleh AsySyafi'i, bahwa pihak lain
(dalam hal ini; hakim) menceraikann!,a, sarna sekali Udak pemah
dikemukakan oleh selain Malik. Pendapat tersebut bertentangan
dengan Al Qur'an, Sunnah, qiyas, dan akal-

Allah @ berfirman,

'CtStlWit'
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'Dan jika mereka berketebpan hati hendak matmil<an,"
(Qs. Al Baqarah l2l:2271.

Allah memberikan hati unfuk menceraikan

kepada suami yang telah menjahrhkan sumpah ila, bukan pada

pihak lain.

Pada ayat yang lain Allah $ berfirman,

Wleiv-611i
"&tiap pefruabn dosa saanng dirin5a sqdhi J/ang

jawab. "(Qs. Al An'aam [6]: 164)-

Sungguh merupakan suafu kebatilan jika seseorang

menceraikan orang lain; baik dia seorang hakim atauptm bukan

hakim.

Selanjut'rya, keterangan Swnah di beberapa tempat

menyebutkan tentang fasakh nikah. Adapun pernbatalan nikah

melalui thalak yang dijatuhkan oleh pihak lain, maka ini bnpa
dasar dalil. Setiap orang yang meriun5ntkan ini dari

Malik dalam kasus di atas, perlu dipertantnlon. Sebenamln beliau

sependapat dengan kami, bahwa suami yang mo,:g-iik ' diberi

pilihan unfuk merujuk istinln atau menceraikannlra- Suami wajib

memilih salah satunya, sesuai kehendaknya- Oleh karerra ifu, aku

tidak mengerti mengapa di satu sisi mereka berpendapat suami

yang meng-iila' dijahrhkan thalaknSn oleh hakim. Namun, di sisi

lain, mereka tidak memperbolehkan hahm merujulqn- Dua hal

ini tdak berbeda.

Jika mereka berkata: bahua hakim tdak halal

mengupayakan kehalalan kemaluan wanita lain (bul<an isfui dari
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suami yang meng- iila ), sehingga dikategorikan zina.

Maka kami katakan: Hakim juga tidak halal memperkenankan

kemaluan wanita lain unhrk pria yang bukan suaminya- Misalnyra,

hakim merrcererikan wanita tersebut atas narna stnminya.
Keputusan seperti ini juga sarna dengan memperbolehkan
perzinaan.

Jika mereka berkata: Apa bedanya antara mqyfaskh
nikah pria Sang bersumpah lib' dagan manceraikannlp? Kami
katakan: Kami fidak memperbolehkan seorang hakim me*fulch
pemikahan wanita di dunia ini dari suaminln. Karni berlindung

kepada Allah dari semua ini. Kami hanp akan mengabkar\
bahwa seluruh pemikahan lang telah dipufuskan fanl<h oleh
Allah & dalam Al Qur'an atau melalui lisan Rasul-Nya 8, maka

status pemikahan tersebut fasakh, baik hakim m€nyukainlp
maupun tdak. Tidak ada ruang bagi hakim dan penalaran dalam

kasus ini.

Seorang hahm hanln bertugas melaksanakan sqala
perintah Allah B dan Rasul-N/a dengan segenap kelnrasaannya,

dan mencegah yang fidak diperintahkan oleh Allah &
dan Rasul-N/a. S€luruh putusan hahm di luar kaentuan png
telah kami utarakan selamanya batil, tertolak, dan di-rasakh.

1890- Masalah: Seorang budak dan orang merdeka
dalam kasus lila' tqhadap istrinln Snng merdeka, atau budak
wanita muslimah, ahu kafir dilnni baik deunsa maupun rnasih

kecil, adalah sarna dalam segala ketenhran grang telah karni
sampaikan,
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Allah & berfirman secam utnuln, tdak secara khusus,

dalam masalah ///a'.

\58'i{t-,
"Dan Tuhanmu tidak fup."(Qs. Maryam [19], 64).

Diriwa5ntkan dari Umar bin Al l(haththab-nalnun riwayat

ini tdak shahih darinya, karena riuraSpt ini dari jalur periwayatan

AMurrazzaq; dari hrahim, dari Muhammad bin Abu Yahya, dari

Muhammad bin AMurrahman maula keluarga Abu Thalhah, dari

Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia

berkata: Umar bin Al Khaththab merqptakan, "Masa tenggang

Iila' senrargbudak adalah dua bulan."

Diriwayatkan dari jalur periwaSntan AMurrazzaq; dari hnu

Juraij: Alnr menerima khabar dari Umar bahwa masa I/a' budak

adalah dua bulan. Kami juga meriurayatkan dari Umar,bahwa lila'
budak wanita selama dua bulan. Riwapt ini juga bdak shahih,

karena ia bersumber dari jalur periuayatan Sa'id bin Manshur; dari

Hibban bin AIi, dari Ibnu Abi laila, dari Abdul Karim, dari hnu

Sirin, bahr,rn Umar mengatakan, 'H* thalak seorang budak

wanita adalah dua kali thalak, sedangkan lila rnya selama dua

bulan."

Keterangan iru shahih dari Atha', bahwa seorang budak

tidak berhak menjatuhkan lila', *h.in dari tuannya. Masa lilarnya

dua bulan. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i, AI-I-aits,

Malik, dan lshaq.
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Jika mereka berdalih menufupnufupi kesalahan derrgan
pendapat Umar, maka tanggapan kami sebagai berir$rt- Ada
keterangan dari umar, bahwa lila' seorang budak ulanib s€lama
dua bulan. Keterangan lain dari umar manyebtrtkan, s€oreilng

budak hanya boleh menikahi dua orang rvvanita- Kalian bersikap
kotradiksi terhadap pemyataan umar dan ini menrpakan b€ntuk
main-main.

sekelompok ulama berpendapat: Hularm dalam l*sus hi
diberikan kepada kaum hawa. Jika dia seormg u,anita merideka
maka ./i/a'suaminya yang merdeka dan juga budak sdarna ernpat
bulan. Jika dia seorang budak wanita, maka .erb' sraminlp lrarag
merdeka dan juga yang budak selama dua b,lan- Ini adalah
pendapat hrahim An-Nakha'i, eatadah, Sut/an Ats-Tsauri, Abu
Hanifah, dan ulama ma&habnya.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Iila' uami yang
merdeka dan yang budak terhadap isfuinya yang merrdeka atau
budak adalah sama, yaifu empat bulan. Dernikian rnernntrt
pendapat As5rSyafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsanr, Abu
Sulaiman, dan ulama ma&hab mereka-

Abu Muhammad berkata: Tidak seorang pun yang
mendasari pendapatnya dengan Al Qur'an dalam kas,s ini-

1891- Masalah: Suami yang mengrab. ernpat oranlg
istrinya sekaligus dalam safu sumpah, maka mseka ditahan
darinya semenjak sumpah tersebut diucapkan.

Jika suami merujuk salah seoramg ishinya, maka huhrr'
Iila' terhadapnya gugur, sementara hukum lita' tahacrap isfoingra
yang lain tetap berlaku. Dia terus ditahan terkait dari isbi }lang
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belum diruiuk, sebelum snmi gpng bersangloian ruiuk atau

menjatuhkan thahk.

Suami dalam kasus di atas hanp dikenai stu kafamh,

karena termasuk satu strmpah rrrhrk beberapa hal 1nng berbeda.

Setiap istui memgunSpi hulun tersendiri. Dalam hal ini suami

berstatrs sebagai pihak yang meng-.lab' masing-masing istinya.

UA';:u,ai3is;
'Dan s@Iang fuk alan mmikul beban dm onng

lain."(Qs. Al An'aam [O' 164)

1892- Masahh: Omng lrang meng-/a' budak wanitanya

tidak dikenai tahanan, kmenaAllah $ berfirman,

'Ct$|W'o{

'Dan jika nw&a Waapan hati hqdak matcmil<an,"
(Qs. Al Baqarah J2l:227-

Jadi tslas, hulun lih' twrya berlaku pada orang png
harus mernilih antara n&k atau cerai- Sementara budak unnita

tidak pnngra hak tnlak sanr.r seloh- Walhasil, Iila't:rrrrya b€rlaku

pada para uranita 1nng d[nikahi sa!a. -Han5n kepada Allah lah

kami mernohon tafrk-

1893- lrlasalah: Sernentara kami tentang

orang yang melrtg-iila' u,anita hin kernudian menikahinp, maka ia

fidak dikenai hukurn lila' . Alahtrarryn menegaskan,

L--
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e -ta! z )t.) z t-a

&Ycajf-u:$.
'Bagr orang tnng mangrik, isbinja, (es- ru Baqarah t2l:

226).

Karena ifu, barang siapa murg-iib 'qranita lain, maka ia
tidak meng-iih' salah seoftmg dari istin574 sehingga tidak dikenai
hukum .[/a'.

Jika ditanyakan, wanita itu telah menjadi istoiqp? Maka
kami katakan: sungguh mustahil ment[I.,gurl<an suafu hukum saat
memberlakukannya; maruajibkan di saat tidak marajibkan, ndak
ada nash yang manrajibkan hal tersebug juga tidak terdapat dalam
sunnah. Penantian h*!n dilakukan jika seor.rng suami
memufuskan unfuk rujuk- Dan, rujuk pun tenhrnln udak
diperbolehkan pada r Enita lain-

Demikian akhir dari uraian terrtang fih'. segala puji bagi
Allah & dan segala pertolonga*I$a- semoga shalaurat dan
keselamatan senantiasa dilimpahron keeada penghulu hta,
Muhammad, dan keluamya.
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KITAB ZHITIAR

t894- Mas'alah: Barangsiapa berkata -baik merdeka

maupun budak- pada istinya atau budaknln yang halal disetubuhi,

"Kamu buatku seperti punspng ibuku,", atau berkata padanya,

"Kamu menunrtku ibarat p-ms;ung ibuku," atau "seperti

punggung ibuku," atau "mirip punspng ibuku," maka ia tidak

dikenai sanksi apa pun, dan tidak mengharamkan hubungan intim

dengann5n, sebelum dia mengulangi ucapan ifu sekali lagi.

Apabila dia merrgucapkan kalimat tersebut unhrk kedua

kalinya, maka ia wajib mernbalnr kafamh zhihar, yaitu

memerdekakan seorcrrg budak.

Kafanh zhihar yrya telah terpenuhi dengan memerdekakan

budak; baik mukmin nr.upun kafir, laki-laki ataupun perelnpuan,

cacat atau sehat- Barangsiapa yang tidak mampu memerdekakan

seorang budak, maka ia trajib berpuasa selama dua bulan berturut-

hrnrt, dan tidak halal menyetubuhi istoinya. ndak halal pula

menyenfuh bagian fubuhnya, apalaE berhubungan intim, kecuali

L
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jika ia telah membayar l<afanhbenrpa memerdekakan budak atau
berpuasa.

Jika terlanjur atau lupa berhubungan intim dengan istrinya
sebelum membayar kafanh dengan memerdekakan budak atau
berpuasa, maka dia wajib menahan diri dari hubungan intim
hingga membayar kafamh. Keterrfuan ini bersifat wajib.

Jika suami tdak marnpu berpuasa, maka dia wajib memberi
makan kepada enann puluh ormg miskin yang berteda hingga
kenyang. Dia tidak dilarang istuinya sebelum memberi
makan.

Seorang suami tidak wajib membayar apapun Snng telah
kami sebutkan, kecuali dia mengucapkan kata "punggung ibu.,,
Jika menggunakan redaksi yang lain, misalnla 'kemaluan ibu,"
atau bagian dari punggung, atau mengucapkan kata 'ptrnggung',

atau kata lainnya tanpa merryebut kata "ibu, anak perempuan,
bapak, saudara perempuan, uanita lain, dan kakek dari ibu,"
semua ini tidak dikenai huhm zhihar.

Dalilnya adalah firman Allah &,

ifk A €j v 4;i i F,r'ui)ri_'uji

);ii a;(H,'"j;ii rty; *lt; ,it$truA
? i#eiDbfi-'"-5:5 3;{b36u.t;U&
1;:;.; N" "t"vV-6 +i n?i,r3FLU6 q 'oi;
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;t--rf IVE
"($.,41,i-a 

?YE| UJ) I G\tC:i ;\ Ji a .b9
3(i6,#;7, g- 5*j i l.F;t 4iu"tfi l. i;s;

@eJ
'Amng-onng di antan kamu yang menzihar istinya,

(menganggap istinya sebagai ibunya, padahal) isti mereka itu
bukanlah ibun5n. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang

melahAtanrya. Dan saungguhnya mereka benar-benar telah

menguapl<an suafu perkataan tnng mungkar dan dusta. Dan

Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan

merel<a tnng men-zhihar istinSn, kemudian menarik kembali apa

t/ang telah merel<a uapkan, maka (merel<a diuniibkan)

memerdekakan seofizng budak sebelum kdua suami isti ifu
Demikianlah tnng dkiarkan kepadamu, dan Allah

Mahateliti tahadap apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa

tidak dapt (manerdel<akan hamba sahaya), maka (dia wajib)

berpna dw bulan berfuruafurut sebelum kduan5n bercarnpw.

Tebpi banngsiap tidak marnpu, maka (waiib) memberi makan

anam puluh onng miskin. "(Qs. Al Mujaadilah [58], 24).

Beberapa alnt di atas memmuskan seluruh afuran di atas.

Allah & harrln menyebutkan redaksi "punggung ibu." Dalam

kasus ini Allah hanrc ma,vajibkan kafarah pada suami yang

mengulangi ucapan zhihar-nya. Selanjutnya, Allah mer,vajibkan

perrrbebasan budak bagi pelaku zhihar tanpa mengkhususkan

1,5@its$q$vi*

L
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apakah hdak itu lofir atau muslim, ca@t atau sehat, laki-laki atau

perempuan, dan besar atau kecil-

t5'$';{f-,
'Dan Ttinnmu tidak fup. "(Qs. Marlpm [19]: 64).

Allah & menqraraden budak atau puasa

(bagi yans tidak mampr memerdekakan budald sebelum menggauli

iskinln. Namun, hal ini fidak dislraratlon dalam kafanh dengan

memberi makanan. Allah & b€rfirrnan, @ ;i-1; r, Ui
'Tuhanlil Mak akan salah abup-n fup,' (Qs. Thaahaa [201. 52)

dalam menielaskan segala hal.

Pernbayaran kafanh ini trak orkup dengan h*rln
mengulang pemberian makan pada orang miskin 5nng kurang dari

enarn puhrh, karena mereka tidak berjumlah enarn puluh orang

miskin. Ulama sepakat bahwa kauajiban pernberian makan ini

sampai kerrS;ang.

Allah tidak menqnratkan makanan tertenfu. Juga, tidak

membedakan apakah penerimanya han s orcmg miskin lnng
merdeka atau buda[ iski atau budak wanita-

Pendapat lrang kami kemukakan mernuat pe6edaan
pendapat. Safu kaum berpendapat, bahwa zhiharterhadap budak

wanita tidak wajib dikenai l<afanh. Pendapat ini diriura5atkan dari
AsySya'bi -dalam salah safu pendapatnln-dan lkrirnah, narnun

ttdak shahih dari mereka; dan shahih dari Mujahkl -dalam salah

safu dari dua pendapatrryra,- dan juga hnu Abi Mulaikah.
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Demikian ini pendapat Abu Hanifah, Aq1$paf i, Ahmad,
Ishaq, dan ulama madzhab mereka- Hanlra saja, Ahmad
berpendapaf bahwa mqr-zhihar budak itu dikenai kafanh
sumpah.

Satr: kelompok ulama berpendapat: Ji[<a seorcng suami

telah menggauli budak wanitan5n, maka dia dikenai kafamh zhihar.

S€balilmtE jika dia belurn berhubungan intim dengan budak

unnitanyE maka dia trak dikenai kafanh zhihar. Pendapat ini
shahih dari Sa'id bin Al Musalyib dan Al Hasan Al Bashri dalam

salah safu dari dua pendapakrya.

Sekelompok ulama grang lain berpendapat: Men-zhihar
brdak u,anita sarna seperti zl?ihar terhadap wanita merdeka.

Pendapat tersehrt slnhih dari Sa'id bin AI Musay5db, AI Hasan,

Snairnan bin Yasar, MLrrah Al Hamdani, Ibrahim An-Nakha'i,
Sa'id bin Jubair, As!,-S!a'bi, Ikrimah, Thawus, Azztrhri, Qatadah,
Amr bin Dinar, dan Manshr-r bin Al Mu'tamir.

Dsnihan ini menrpakan pendapat Malih Al-l-aits dan Al
Hasan bin Hay, S$ran Ats-Tsauri, Abu Sulaiman, dan selunrh

ulama madzhab mereka-

Abu Muhammad berkata: Sekelompok ulama !,ang
batura plaktk tersehrt bukanlah zhihar,

berargum€n, 'Kami m€rgqitpsl<an kasus ini dengan strmpah lila'.'

A[ b€rlota: Seh.uuh qitas itu batil. Kemudian, seandairyra

pun ifu benar, terrtu itu bagian dad haldkat kebatilan dan
penstnkirnan. S€bab, pengqilrasan benrpa perryebtrtan u,anita

dalam 
"hilnr 

dengan perryehrtan wanita dalam lila', tidak lebih

utama dari qitas pen@utan wanita dalam zhilnr dengan
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penyebutan wanita yang haram dinikahi. Allah berfirman, ,X*A;

'P11" Dan ibu-ibu isti kalian "(Qs. An-Nisaa' l4l: 231, masuk

dalam kategori ini, berdasarkan ijma kami, yaihr budak wanita dan

wanita merdeka.

Anehnya, mereka malah menyatakan: Nash ynng paling

lemah lebih utama daripada qiyas. Dalam kastrs ini, mereka

meninggalkan pesan umum Al Qur'an dengan rujukan qlns 5nng

fasid. Padahal, dalam zhihar trdak terdapat illat lnng bisa

menganalogikan hal tersebut dengan lila', sehingga boleh

mengqiyaskan zhihardengan lila ', menuntt para penduh.rng qilns.

Mereka menyampaikan igauan setelah ini yang Udak penting unfuk

disampaikan, karena semua ifu lemah dan rapuh-

Sekelompok ulama lain berpendapat, zhiharwajib berlaku

dengan satu kali ucapan. Mereka berbeda pendapat tentang arti

'mengulangi apa yang diucapkan-"

Satu kelompok ulama menlntakan sekali lagi,

"mengulangi apa lnng " 5nitri-Iu6trngan intim ifu

sendiri. Dalam kasus ini, suami tidak wajib mernbaSnr kafanh

zhihar sebelum menggauli istinyra. Jika suami telah menggauli

istinya (Snng telah disumpah zhkal. maka dia wajib menrbayar

kafanh. Sejak saat ifu, dia menahan diri dari menggaulinp.

Pendapat tersebut benar adanya dari Thar,rnrs, Qatadah, Al

Hasan, dan Az-Zuhri. Kami meriwayatkan dari iahr periunptan

Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah terkait lirman Allah &, 7
1j6'$-6;t;r- "Kemudian menarik kembali ap Jpng telah mqda

ucapkan'lQs. Al Mujaadilah [58]: 3). Qatadah menyatakan,
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merrjadikan istinya seperti punggung ibunya, kemudian menarik

ucapannya, lalu menggaulinya, maka dia wajib memerdekakan

budak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb; Yunus

mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia mengatakan tentang

firman Allah &,U6 q6i;t? "Kemudian menarik kembali apa

tnng telah mereka ucapkan," yaitu menarik ucapan, unfuk
menggaulinya.

Diriwalntkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari
Ma'rnar, dari hnu Thawus, dari ayahnya tentang firman Allah &,

ij1 q '"i;r- 
7 " Kemudian menarik kembali apa yang telah

mqel<a ucapkan," yaifu menjadikan istrinya seperti punggung

ibtrnla, kemudian menarik ucapannya, lalu menggaulinya, maka

dia r,rajib memerdekakan budak.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa apabila seorang

suami mengucapl<an zhihar, maka dia wajib membayar kafanh
seeerti keterangan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan

AMurmhman bin Mahdi; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari hnu Abu
Najih, dari Thawus, dia berkata: Ketika seorang suami

mengucapkan zhihar, dia wajib membayar kafarah.

Demikian ini pendapat Sufuan Ats-Tsauri dan Utsman Al-
BatH. Al Batt menyatakan, bahwa jika istrinya meninggal dunia,

maka suami lnng men-zhihar tidak berhak menerima warisannya

sebehrrn dia membayar kafanh. Jika dia telah menggaulinya, maka

dia membayar l<afarah.

Safu kelompok berpendapat: "Menarik kembali" yang

dimaksud di sini adalah keinginan berhubungan intim. Barangsiapa
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yang men-zhihar istrinya, maka dia tidak wajib membagar kafanh
hubungan intim sebelum inEn menggaulinSra. Kefika seorrtg
suami berkeingingan menggauli istrinya, maka dia wajib mernbaSar

kafarah. Jika temyata suami tidak menggaulinya, maka karajiban
membayar kafarah ini pun gugur. Jika dia berkeinginan

menggaulinya, maka kafarah kembali wajib bagunsn. Kemudian,
jika terbukti tidak menggaulinya, maka kafanh itu gugur, dan

demikian setemsnya.

Ini pendapat Malik dalam pendapatrgra lnng paling

masyhur. Diriwayatkan dari Abdul paiz N Majiryun. Kami fidak
mengetahui keterangan ini dari seorang pun sebelum mereka. Ini
pendapat yang paling lemah, karena tidak dilandasai dalil. Sebab,

di dalamnya mengandung, benfuk pewajiban dan pernbablan
gugatan tanpa makna.

Sekelompok ulama berpendapat: Makna 'menarik
kembali" yaifu zhihar berkonsekuensi hukum haram 1nng han!,a

bisa dihilangkan dengan kafarah. Hanya saja, jika suarni fidak
menggauli istrinya dalam jangka waktu yang lama sampai si isfui

meninggal dunia, maka ia tidak dikenai kafanh, baik di dalarn

rentang waktu tersebut dia punya keinginan unh.rk menggauli

isfuinya maupun tidak.

Jika suami menjatuhkan thalak tiga, maka dia tdak
dikenai kafarah. Jika dia menikahinya kembali setdah berpisah
dari suami yang lain, maka hukum zhiharpwrberlaku kernbali- Dia
tidak boleh menggauli istrinya sebelum memba5ar kafanh-

Demikian ini pendapat Abu Hanifah. Dia berkata: Ztilmr
merupakan ungkapan yang dahulu sering dipraktikkan pada masa
jahiliyah, lalu mereka dilarang untuk melakukannya- Jadi, setiap
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ormg yang mengucapkan zhihar, maka dia telah menarik kembaii

ucapannya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini lebih mendekati

kenrsakan ketimbang pendapat Malik. Sebab, Malik menghukumi

dengan kebatilan, bermain-main, dan dengan kebohongan yang

nyata- Orang-orang yang mengucapkan " zhihaf' pada masa Islam,

sarna sekali tidak pemah mengucapkannya pada masa Jahiliyah.

Allah @ menggunakan redaksi, "Kemudian menarik kembali apa

tnng telah mereka ucapkan,". Dia tidak berfirrnan, "Apa yang

diucapkan selain mereka."

Penyebutan dua pendapat ini tidak lagi perlu bersusah

palnh menyanggahnya, karena pendapat ini jelas fasid. KeAuanya

syariat yang tidak diizinkan oleh Allah S. Pendapat itu

Udak pemah diterima dari seorang pun sebelum Abu Hanilah dan

Malik.

Sekelompok ulama yang lain menyatakan: "Menarik

kernbali" yaifu menzhihar isfr, kemudian menahannya (dalam

ikatan pemikahan) dalam jangka waktu tertentu, sekiranya dalam

unkfu tersebut dia berkata, "Kamu dithalak". Maka, pada wakfu

tersebut si wanita itu tidak dithalak.

Jika dia melakukan tindakan tersebut, maka dia telah

menarik kembali ucapannya, dan wajib membayar kafanh; bark

istinya sudah mati atau masih hidup; baik dia menceraikannya

setelah ifu maupun tidak menceraikannya.

Jika suami menceraikan isfuinya setelah men-zhiharrrya,

maka dia tidak dikenai kafarah zhihar Demikian ini pendapat Asy-

Syafi'i dan sebagian ulama ma&hab kami.
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Asyhab meriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata: Jika
seorang suami menzhihar salah seorang isfoinya kemudian
menahannya dalam pemikahan, dan berkehendak kuat unfuk
mencampurinya, maka dia wajib membayar kafamh. Kannjiban ini
tidak gugur sebelum itu; baik istrinya telah meninggal dunia
maupun masih hidup.

Sekelompok ulama berpendapat seperti pendapat kami.
Diriunyatkan dari Bukair bin Al Asyaj dan Yahya bin Zlnd Al
Farra' berupa keterangan yang sama diriwayatkan dari Atha'.

Abu Muhammad berkata: Seluruh pendapat yang kami
kemukakan di depan sekadar asumsi yang tidak rele'.ran dengan
bahasa yang digunakan Allah untuk menyapa kita, dan bahasa
yang dengannya Al Qur'an diturunkan. Pemaknaan l<ata "menarik
kembali aF tnng telah mereka uapkan,"sebagaimana pendapat
dan keterangan yang di depan jelas batil. Maksudnya adalah,
bahwa orang yang menafsirkan l<ata Al Aud dengan "hubungan

intim, keinginan untuk bercampur, atau menahan," karena
penafsiran ini bukan berarti "menarik kembali u@pannya."

Demikian pula orang yang berpendapat, "lhr
berkonsekuensi pada keharaman yang tidak dapat dihilangkan
selain dengan kafarah," karena Allah & Uaat mamjibkan kafanh
h*! karena zhihar saja, melainkan karena zhihar dan karern
Undakan menarik kembali ucapannya itu, sebagaimana png telah
di-nash dalam Al Qur'an.

Abu Muhammad berkata: Dari analisis dalil ini akhim3n
ha.rSn menyisakan pendapat kami, yaifu pmafsiran "menarik
kembali ucapannya yang kedua kali." Penarikan ucapan hanya
hanya akan terjadi dengan pengulangan. Hanya makna ini yang
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dapat dipahami dalam bahasa. Makna ini pula yang diketengahkan

dalam Sunnah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sulaiman bin Harb
dan Muhammad bin Al Fadhal Arim; mereka meriwaSratkan dari

Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Arubah, dari ayahnya, dari
Aisyah Ummul Mukminin: Jamilah binti Tsa'labah adalah istri Aus

bin Ash-Shamit. Aus punya penyakit jiwa ringan. Saat penyakitorya

kumat, dra mqyzhihar istrinya. Maka, Allah S berkenaan dengan

kasus ini menurunkan kafarah zhihar

Abu Muhammad berkata: Pesan ayat ini jelas menunfut
adanSn pengulangan, dan ini harus terjadi. Hanya ada satu hadits

shahih yang berbicara tentang zhihar, selain sais khabar yang

insya Allah akan kami sampaikan setelah ini. Seluruh riwayat
selain ini gugur, terkadang karena hadits tersebut mursal dart

terkadang karena bersumber dari periwayat yang kurang baik.

Penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat dalam Kitab Al Ishaal.

Para ulama berbeda pendapat tentang budak yang

mencrrlo,rpi sebagai kafarah.

Sekelompok ulama berpendapat: Memerdekakan budak

mulaAb tidak cukup sebagai kafarah zhihar.lni adalah pendapat

Malik.

LJlama madzhab kami dan Abu Hanifah berpendapat:

Budak ahli kitab sah sebagai sarana membayar kafanh. Ulama

madzhab Malik berpendapat demikian dengan diqiyaskan pada

budak 5png digunakan untuk membayar kafarah pembunuhan

secara tidak sengaja.
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Abu Muhammad berkomentar: Pendapat ini keliru, karena
qryas ihr batil. Seandainya pun qiyas ifu benar, maka terrfu
pendapat ini pun tetap saja batil. Sebab, mereka mengompromi-
kan dua kafarah yang tidak sah dengan menggunakan budak kafir-
Mereka belum mengompromikan keduanya, dan Udak marqga*
kan satu sarrra lain dalam kasus peralihan kafanh dari berptrasa
menjadi memberi makan orang miskin, di saat grang bersangtutan
tidak mampu berpuasa. Pengambilan hukum seperti ini fidak
diperbolehkan oleh siapapun.

Jika mereka berkata: Membayar ganti dengan puasa fidak
dicanfumkan dalam kafarah pembunuhan, hal ifu hanln disebut
dalam kafarah zhihar. Maka kami katakan: Pembebasan budak
yang mukmin hanya disebutkan dalam kafanh pembunuhan, dan
tidak disebutkan dalam zhihar. Mereka mengqigraskan satu hal
dengan yang lain, dan terkadang tidak mengq[raskankan setiap
salah safu darinya dengan yang lain. Qryas yang kalian rumuskan
adalah menganalogikan salah sahr ob;ek dengan oblek lain
berdasarkan kesamaan sebagian unsumya, dan bukan seluruh
unsur yang terkandung di dalamnya. Pengambilan hukum seperti
lni fasid, dan konkadiksi dengan fakta yang ada.

Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syaf i dalam pemerdekaan
budak yang cacat mengemukakan berbagai pendapat png sangat
rusak. Kami tidak tahu, dpd dosa budak yang cacat menurut
mereka, sehingga mereka tidak mengesahkan pemerdekaan hdak
yang cacat dalam kafarah.

Jika mereka berkata: budak yang sehat lebih tinggi
harganya?!. Maka kami katakan: Budak wanita Snng putih dan
cantik lebih tinggi harganya daripada budak hitam yang b,rruk
rupa. Jadi, kalian tidak memperbolehkan pembayaran katanh
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dengan hdak hitam Snng buruk rupa. Singkat kata, argumen

seperi ini adalah pandangan yang rusak. -Kami berlindung kepada

Allah dari pengambilan hukum dalam masalah agama dengan

s€perti ini--

Diriwaptkan dari An-Nakha'i dan As5rSya'bi, bahwa

budak yang buta telah cukup untuk membayar

kafanh- Diriwayatkan dari hnu Juraij, bahwa budak yang cacat

juga telah mencularpi.

Sekelompok ulama berpendapat: Jika seorang pria men-

zhihar derrgan wanita dzawil mahram, maka ini disebut zhihar.

Namwr Xka dia mqr-zhihar dengan selain wanita yang dzawil

mahftrrn, mal<a ifu bukan zhihar-

Ketenangan tersebut diriwayatkan dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq; dari Hi{ram bin Hassan, dari Al Hasan Al Bashri, dia

berkata: Siapa saja Snng menzhihar dengan dzatil mahram, maka

ini dis€but zhihar-

Diriuraptkan dari jalur Abdurrazzaq; dari hnu Juraij, dari

Atha': Barangsiapa lnng men-zhihardengan dzawil mahram atau

saudararry;.a sesusu.ln, maka seluruh wanita ini seperti ibunya,

sehingga suami tdak halal menggauli istrinya sebelum membayar

kafanh- Jika seseorang meryzhihar dengan anak perempuan

saudara ihrnya, maka ini bukan zhihar.

Karni meriunlzatkan dari Asy-Sya'bi -ini merupakan

pendapat Abu Hanifah- dan salah satu dari dua pendapat Asy-

S!,afi'i. Aslrs!,afi'i punya pendapat yang lain, lnng mana ini

menrpakan pendapat yang paling masyhur, bahwa setiap orang

yatgmavzhilnristinln dengan wanita yang halal dinikahi saat ini
dan r-rrtuk selamanta, maka itu tidak disebut zhihar. Namun
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s€balilmy4 suami ynrig nwbdrilnr tfrirya dengan wanita yang

fidak halal dinilohi, maka ini dbehfr drilrar-

Matk berlsata Seordtg srami yru1g marzhihar istoinya

dengan q,anita *nmlma wanita lafot atau dengan anak

p€rernprrannlra, maka ssrtrra ini dirnmalwr *ilnr.

Diriurayattran dari Aqrq;a,bi, baftM,a tidak ada zhihar

tanpa merryebudan ihr atar n€ndt Demikian pendapat 5nng

diriuraptkan oleh Abu Tianr, dai Aqrqpfi'i- Perrdapat lnng
sama juga dikernulial@l #l Abu Srlairnan dan ulama madzhab

karni.

Abu Muhanrnad bertah Dilaryalon kepada orang yang

b€rpendapat, 'Tllak da fiilril sdah d€ngan menpmakan isti
dengan uranita duanq" brfias atac dasar apa kalian

mengkhususkandzautl M
Jika merdra m€4fir* Sebab m€rdna u,anita png hamm

dinikahi sep€rts ihr lt{aka kad katalsr: Bapak iuga hararn

dinilohi ead htufl s€perli ilrr derrdrinn frda sdwuh lah-laki.

Apabih m€rda bedoa M€rdra tertu sqh hkan wanita,

s€danglcn ibu terrmir uanita- Itlaka karni katakan: Wanita

da uil ,rnhrun htsil*r fa frL ht adalah u,anita lnng
m€hhtulrann1ra" I.ah1 ry bedarSp atua satu qilns dengan qigtas

lsrg htut

Dsarnpailm tepada orql SglS berperdapat bahwa

ililraradalah m€rgekar ifiirrya sep€rti u,ilfta hin, dan dengan

bapak iWA malia afras da' apa kaftan mengqiyaskan zhihar

dengan bapak pada drilril dengan ilxr Namtrn kalian tdak
merrgqiy'askan drilril ururita d€ngan s@rang pria pada zhihar

ldald dengan perenfEf

@l -l.lMfilh



Pendapat ini dikemukakan oleh sejumlah ulama. Mereka

semua lebih agung dari Malik dan Abu Hanifah, perkara itu seperti

keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Ahmad bin Hanbal; Husyaim menceritakan kepada kami,

Mughirah bin Miqsam mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim

An-Nakha'i, bahwa Aisyah binti Thalhah bin ubadillah berkata,

"Jika alar menikah dengan Mush'ab bin Az-Zubair, maka dia

bagiku seperti punggung ibuku."

Dia lalu bertanya kepada penduduk madinah- Mereka

berpendapat, Aisyah dikenai kafarah. N Atsar menufurkan: "Aku

bertanp kepada Ahmad bin Hanbal, "Apakah dia membayar

kahnli?" Ahmad menjawab, "Ya, dia dikenai kafarah-"

Pendapat ini seperti keterangan yang diriwayatkan oleh

penduduk Madinah pada masa Mush'ab- Demikian menunfi qaul

qadim.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufuan

Ats-Tsatui dari Al Mughirah, dari lbrahim An-Nakha'i, bahwa

Aisvah bint Thalhah men-zhiharAl Mus'hab bin Az-Zubair apabila

dia menikah dengannya. Akhirnya, Aisyah pun menikah dengan

Mush'ab. Dia bertanya pada para pakar fikih yang sangat

memahami masalah ini. Aisyah diperintah unfuk membayar

l<afanh

Diriwalatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Sut/an Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dan Al Asy'ats bin

Abdul Malik Al Hamrani: Abu Ishaq berkata dari AsySya'bi, Al

Hamrani berkata dari Muhammad bin sirin. Mereka berdua

mengemukakan riwayat yang sama dengan hadits Ibrahim.
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Diriura5ratkan dari jatur p€riwayatan Abdrrrazzaq; dari

Ma'mar, dari Ibnu Syrbrumah, dia berkah Bforfu Thalhah

meryratakan, 'Kalau aku menikah dengan Mudr'ab bfoi Az-ZLfiair,

maka dia bagiku seperti punglr,u{g bapalqra-" Kernrdiaru dia
menikah dengannp. Aiqrah binti Thalhah nrcnar{Ekan hal itu
kepada rnurid-murid Ibnu Mas'ud- M€rdo mer$apaU, 'Ba!,arlah

kafanlfl"

Keterangan berilnrt dini$adran parla 1{u'mar dari Az-

Zluil:li, tentang seoftmg unnita Fng bediata k€eada s.raminla,
"Dia bagiku seperti bapalqp." Az-7)ffi maranEgapi, 'Dia telah

kalimat 57ang mungkar dan dffi- Meruut herrat
kami, dia mesti mernbalar bfanh dengan menrerdekakan

seorenog budalq ahu berynrasa sdarna &ra hrlan bertmlt-fund,
atau memberi makan pada erram puhh orang misldrl Antara dia

dan suamiqn tidak dihalangi unhrkbstnftqsan tuilirrr.

Diriurayatlon kepada kami dari Fhr perlwEBtan futan
Ats-Tsauri; dari amr bin Amir Arl{ahd, dni Flasm Al Bashri,

bahwa dia berpendapat, "Seorang unnih bfa menfrrtuhlan zhihar
kepada suaminl/a." Ini adalah AI AIE'i, Al Hasan bin

Hay, dan Al Hasan bin ft,ad Al-Lx'lu't

Jika mereka berkatil Zrit ar bentuk
perceraian Jahili5ph; dan thalak lnr{Ia dfoerilmn k€eada pihak

$lami. Maka kami katakan: Dimana dafil $alrih kalian yang

merryebntkan zhihar &ga,bentuk ttalak rEsa .Iatrihph? I-antas,

mengapa lolian memperbolehkan thahk d[ bdrrah h-"a wanita,
kefika seoftmg pria mernberikan lorasa pad4;a? Mereka

mengemukakan hal 5ang sarur dalarn l6rs drihar- Sernr.ra ini
menielaskan kemsakan dan kontradiksi qiyas-
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Sekelompok ulama, di antaranya Sufuan Ats-Tsauri dan

AslrSyafi'i, mengatakan: Jika seorang suami men-zhihar dengan

kepala atau tangan ibunya, maka dia telah menjafuhkan zhihar.

Abu Hanifah berkata: Apabila seorang suami men-zhihar

istrinyn dengan sesuatu milik ibunya yang tidak halal dilihat
olehnSn, maka pertuatan ini juga termasuk zhihar. Sebaliknya, jika

dia men-zhiharrrya dengan anggota tubuh ibunya yang halal

dilihatrln, maka itu bukan zhihar.

Abu Muhammad berkata: Seluruh qiyas ini msak,

sebagian qiyas ini Udak lebih utama dari yang lainnya. Begifu pula

hultUn qiyas pendapat Malik yang dikemukakan oleh hnu Al

Qasim, bahwa anggota fubuh ibu yang digunakan merrzhihar oleh

seorang suami ifu disebut zhihar. Pendapat yang benar adalah

seperti 5mng kami sampaikan, bahwa kita tidak boleh melampui
batasan nashyangtelah ditentukan oleh Allah &.

Allah S berfirman,

2

iG"lL 1i ;tlifi*':q;;
'hmngsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mal<a

sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirin5n sendai. " (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 1).

Abu Hanifah mengatakan: Jika pelaku zhihar hurrlru

memberi makan safu orang miskin selama enam puluh hari, maka

itu sudah arkup.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini bertentangan
dengan ka,rnjiban Alluh &, yaitu enam puluh omng miskin.

Sementara terkait orang yang telah menjalankan puasa sebagai
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kafanl>nya, lalu pada malam harinSn dia menggauli istin5a

sebelum menyempumakannla, atau intim sebelum

pelaku kafamh dengan mernerdekakan budak atau

berpuasa dari Abu YusLd, bahun dia tdak perlu

kafanh, karena dia tidak nrampu mernba57am5n.

[Jlama 5nng lain berpendapat: Dia hanya dikenai safu

kafanh. Dernikian ini seperti diriwalptkan dari Wah', dari Hiq/am

Ad-Dlustu ra'i, dari Qatadah, dari Sa'il bin Al Musalryib tentang

pria png menjafuhkan zhiharyarrybercamptr sebelum mernbalnr

kafanh dia ditahan sampai b{arah.

Diriua5ntkan dari jalur periunyatan Waki', dari Ash-Shah

bin Dinar, dia berkata: Aku bertanya pada sepuluh pakar fildh

tentang suami grang meniahrhkan zhihar dan be*ruh.urgan intim

sebelum memba5nr lafanh, mereka menjauab: Dia dibebani safu

kafanh.

Waki' berpendapat: Sepuluh palor fikih tersebut adalah Al
Hasan, Ibnu Sirin, Muunrraq Al lili, Bakar bin Abdullah Al Muzani,

Qatada6 Atha', Thaurus, Mr{ahkl, dan llaimah-

Sekelompok ulama yang lain berp€ndapat: Orang ini

dikenai &n lcafamh, s€perti diriuayatkan kepada kami dari jalun

periuqntan hnu Abi $nibah; Abdul A'la dan Yadd bin Haruur

menceritakan k€pada lorni, Abdul A'la b€rkah dari Sa'id bin Abu

Arubah, dari Qatadat\ dari Raia' bin l{aiun}r, dari @hshah bin

Dan'aib, dari Amr bh Al Ash, Yadd bh Flans berl<ata dari At-

Taimi: Aku menerirna ldnbar dari hnu Urnar. Sdaqiump, Amr
bin Al Ash dan hnu Umar seealot, bahua pria yang menfrilr-rhkan

zhihar yang telah menggauli istuiryra sebehrn mernbagar b{anh
mqelra berpendapaf dia dikenai dua kafanh.
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DiriwaSatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Umar, dari Qatadah, dari Qubishah bin Dzu'aib tentang pendapat-

zhihar yang menggauli istrinya sebelum membayar kafarah;

menurut'rya, dia wajib membayar dua kafarah-

Ma'mar mengatakan: Ini juga pendapat Qatadah -ini
adalah pendapat Sa'id bin Jubair, AI Hakam bin Utaibah, dan

Ubaidillah bin Al Hasan Al Qadhi.

Sekelompok ulama berpendapat: Orang ini dikenai tiga

kafamh, seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada

kami, Yunus bin Ubaid dan Ubaidah menceritakan kepada kami:

Yunus berkata dari Al Hasan. Ubaid berkata: dari lbrahim. Mereka

berdua berpendapat tentang orang yang menzhihar, kemudian

menggauli istrinya sebelum membayar kafarah; dia dibebani tiga

kafanh.

Abu Muhammad berpendapat: Pendapat yang tepat

adalah pendapat Abu Yusuf jika saja tidak terdapat khabar yarry

dirfuaptkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin

Syraib; Al Hasan bin Harits menceritakan kepada kami, Al Fadhal

bin Mtrsa menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Al Hakam

bin Aban, dari Ikrimah, dari hnu Abbas, bahwa seorang pria

menemui Nabi $, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku

telah mqrzhihar seorang iskiku, lalu aku mencampurin5ra sebelum

aku mernbayar kafarah." Rasulullah # berkata padanya, "Jangan

engkau mendekatinya sebelum menjalankan apa yang diperintah-

kan oleh Allah &."
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Abu Muhammad berkata: Wajib merujuk pada perintah
Rasulullah S.

Ali berkata: Ini khabaryang shahih dari beberapa riwa5nt

yang bersumber dari para periwayat tsiqah, yang tidak terpenganrh

buruk oleh pihak yang me-rTursal*annya.

Abu Muhammad berpendapat: Adapun orang yang

sedang berpuasa sebagai kafaralrnya, lalu malam harinSB

mencampuri ishinya yang telah dijahrhi zhihar sebelum

sempumanya dua bulan. Maka Malik menyatakan: Dia memulai

kembali puasa dua bulan setelah melakukan hubungan itu.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat: Dia

melanjutkan puasanya hingga sempuma dua bulan. Ini pendapat

yang shahih. Sebab, kauajibannya puasa dua bulan ini telah

sempurna sebelum mencampuri istrinya. Namun jika hal itu setelah

itu, maka dia tidak ada jalan lain untuk menyempumakannya,

sehingga puasa yang tersisa setelah hubungan intim dan puasa

yang telah dilakukannya sebelum berhubungan itu lebih baik

daripada keinginan menyempumakan seluruhnya setelah

hubungan intim.

Sedangkan terkait zhihar budak, maka dalam hal ini

terdapat perbedaan pendapat para ulama.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dari hrahim An-Nakha'i,

dia berkata tentang budak yang men-zhiharisffinya, bahwa jika dia

berpuasa satu bulan, maka itu telah cukup.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq: dari hnu
Juraij, dari Atha' tentang budak yang men-zhihar istrinya. Dia
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berkata: Yang b€rsarg!<rrtan dikenai kafanh ptrasa- Tidak ada

zhilnrbqi hxlak bnpa tr.rannlp-

Ularna gnrrg hin @apat, see€rti keterangan yang

kepada karni dari iahrr perlwayaAn AMurmzzaq; dari

Sutan Ats-Tsauni, dari Yunus bin lJbaid, dari Hasan Al Bashri,

terrtarrg budak yarg ttavzhilnr, bahua dia berpuasa selama dua

bulan- Jika merela mengizinkan baEnp r.rnfuk memerdekakan,

rnaka hal itu diperbotelrkan- Dia iuga boleh membalnr kafanh

derrgan mernberi makan-

Diriuayatkan kepada lorni dari ,ahr periwalntan

Abdurrazzaq; dari S$nn Ats-Tsar.ui, dari Laits bin Abu Salim, dari

Mrhaid terrtang ka{arah hrdalc Dia berkah hrdak hanya dikenai

l<afamh berup puasa dan shalat-

Thatrnrs berp€ndapat s€e€rti kami, sebagaimana

diriwalatkan kepada lorni dari jahrr p€rnrralphn Sa'id bin

Manshtrr; Sutan bin tltairEh merrceritakan kepada kami, dia

berkah Alu berkata keeada Abdullah bin Thawus, "Apa yang

dikatailGn alBhmu terrtang fiilnr h.dak?" Abdullah menjawab:

Dia mengernukakan p€ndapat see€rti b{ardhorang merdeka.

Abu Hanilah Malih dan Aqrsyafi'i berpendapat:

ICfanlHV berprasa dua hrlan, dan udak orkup dengan

mernerdekatrran hdak

Ali merrgatakan: Alhh E tdak mernbedakan antara orang

merdeka dan hatnba sahalB- Allah berftrman,

t54:itr)
'Dan Tulnnnu Mak rtrya- "(Qs- Marlam [19], 64)
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1895. Masalah: Siapa yang menzhihar wanita lain
kemudian mengulanginya, setelah ifu menikahinya, dia tdak
dikenai zhihar, tidak pula kafanh.

Para ulama berteda pendapat soal ini. Diriun5atkan
kepada kami dari jalur periwayatan Malitq dari sa'id bh Amr bin
Salim Az'zr$d, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata:
Seorang pria menjadikan wanita lain seperti punggung ibun5la"

bagaimana iil<a dia menikahinya? Umar bin Al Khafttnb
menanggapi: Jika dia menikahi uranita tersebut, maka da tdak
boleh mendekatinya sebelum kafanh.

Dernihan ini mempakan pendapat Atha', Sa'id bh Al
Musa3ryib, Al Hasan, dan Uru,ah bin Az-Zubair. pendapat ini
shahih dari mereka.

Ini juga yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Malih
Ahmad bin Hanbal serta ulama madzhab mereka, srrtEn Ats-
Tsauri, dan Ishaq.

Sekelompok ulama berpendapat sarna seperti karni:
Diriwa5ntkan kepada kami dari jalur peritmgntan AMurrazzaq; dari
Sufuan bin Lt/ainah, dari Muhammad bin Ajlan, dari lkrimah, dari
Ibnu Abb6, bahwa dia tdak berperrdapat zhihar s&lum
pemikahan sebagai sesrrafu. Juga tidak berpendapat, bahura trralak
sebelum nikah ifu sebagai sesuafu. Pendapat ini sangat shahih
bersumber dari lbnu Abbas.

DiriuraSntkan dari jalur pedua3abn ; dari
Ma'mar, dari Al Hasan dan Qatadah. Mereka berdua b€rlota Jika
seorang pria murzhihar wanita sebelum menikahinya, maka dia
tidak dikenai apapun. Ini pendapat Aqrqnfi'i dan Abu sulaiman.

Abu Muhammad berkata: Allah @ berfirman,
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"Dan mqel<a tang menzihar isbinya, " (Qs. Al Mujaadilah

[58]: 3].

I{ahnh ini hanya dibebankan pada orang yang metzhihar
btuinyq kerrrudian dia menarik kembali ucapannya. Allah &[ Udak

mernberlalukan kaenfuan ini pada orang yu:g menzhihar bukan

istuinp.

Jilra dikatakan: Ketika pria yang menzhihar uEnita lain ini
menikahi unnita tersebut, maka bukankah dia menjadi isbinp?
Maka lorni katakan: Zhihar hunSn diberlakukan ketika itu
diucapkan, dan bukan masa setelah ifu. Adalah suafu kebatilan

fidak mernberlalukan hukum atas suafu ucapan ketika ucapan ifu
dikehnrftan, kemudian memberlakukannya di saat tdak
dikehnrkan-

Barargsiapa yang mengaitkan zhihanya dengan sesuafu

yang akan dlalrukanntp, seperti ucapan "Kamu seperti punggung

ihrlil, lrahu aku mencampurimu," atau "kalau kamu befuicara

dengan 7aid,," dan rnengulangi ucapan tersebut, ini bukan

terrnasrk drilq baik dia melakukan sesuafu tersebut maupull

tidak mdalnrkanrya. Sebab, zhihar tersebut belum berlangsung

dan fidak langsung diberlakukan saat diucapkan. Segala se$atu

Snng fdak diberlalnrkan saat ditetapkan, maka itu pun tidak

berfaku di luar unkfu lnng telah ditetapkan, kectrali nash

mamjibkan hal tersebut. Namun, di sini tidak terdapat nash yang

men€rangkan hal ifu.
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1896 - Masalah: Barangsiapa yang mur-zhiharkemudian

mengulanginya dua kali, lalu itu dilahrkan sebanlpk tiga kali, maka

dia hanya dikenai satu kafanh adalah, zhihar yarg
kedua merupakan faktor yang meurajibkan kafamh, seperti

keterangan kami sebelumnya, sedangkan zhiharkfrga ifu terpisah
tidak marajibkan apapun.

Jika dia mengulangi zhihar itu empat kali, maka dia

dibebani kafarah yang lain. Demikian pendapat png berlaku

dalam pengulangan zhihar, mengingat dengan mengulangi zhihar
yang kedua kali, maka wajib dan berlakulah lafanh- Jadri, zhihar
setelah yang kedua itu menjadi permulaan bg zhihar 1rang lain.

Jika dia mengulanginya, maka wajiblah kafanh 37ang lain- -Hanya
kepada Allahlah kami memohon taufik--

Dalam kasus ini terdapat beberapa aMr. Diriunyatkan
kepada kami dari jalur perir,vayatan AMurrazzaq; dad Muthanif
dari Sa'id, dari Qatadah, dari Khilas, dari Ali bin Abu Thalib, dia
berkata: Apabila suami menzhihar isfuinlp di safu tenrpat secam

berulang-ulang, maka dia r,rajib mernbagar *fu l<ahnh.

Jika dia men-zhiharnya di beberapa ternpat yang ffiA
maka dia pun wajib membalrar beberapa ka{anh yang ffia.
Begitupun dengan sumpah. Demihan Qabdah dan Amr
bin Dinar. Keterangan iru shahihdari mereka.

Sekelompok ulama 1rang lain berpendapaL Dahm sehmh
kasus ini hanya dikenai stu l<afamh- DiriwaSntkan keeada lomi
dari Thaunrs, Atha', dan AqrSSn'bi. Mereka menyatakan: Apabila

seorang suami men-zhihar salah seorErng ishinya sebanlpk lima
puluh kali, maka dia hanp uraiib mernbalar satu hfanh.
Pendapat yang sama shahih dari Al Hasan dan Atha'. ki pula

yang menjadi pendapat Al Auza'i.
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Sekelompok ulama berpendapat: Dia wajib membayar satu

kafarah, baik zlziharrrya diucapkan di satu tempat atau di

beberapa tempat Sang berbeda selama belum membayamya.

Namun, jika dia sudah membayar kafarah, kemudian menzhihar

lagi, maka dia dikenai l<afanhynng lain.

Diriwalatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari seorang pria, dari Al Hasan, dia berkata: Apabila

seorang suami mqr-zhihar istinya berkali-kali; jika ihr dilakukan di

beberapa tempat png berbeda, maka dia dikenai satu l<afarah

selama belum memba5nmya. Demikian pula dengan sumpah.

Ma'mar menlntakan: Demikianlah pendapat Pz-Zlhn.

Abu Muhammad berkata: Pendapat di atas dikemukakan

oleh Malik. Abu Hanifah menyatakan: Jika seorang suami

mengulang-ulang zhiharrrya di satu tempat, dan bemiat melakukan

pengulangan, maka dia dikenai sahr kafanh- Jika dia Udak

meniatkan ifu, maka unfuk satu kali zhihar dikenai sait kafarah,

baik hal tersebut dilalekan di sahr tempat atau di beberapa tempat

yang befteda.

Ali berkata: IGmi fidak mengetahui pendapat ini dari

seomngpun seMum Abu Hanifah. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik-- Validitas pendapat-pendapat ini fidak didukung

derrgan dalil, baik Al Qtr'an, Sunnah, maupun qryas.

L897 - Masalah: Barangsiapa yang berkalajiban

memba5nr kahrrat zhihar, maka kafarah ini fidak gugur akibat

kematian dirinSn, kematian istuinya, atau thalak yang dijahrhkan

pada iskin5n. Kafanh diambilkan dari aset utama suami jika dia

meninggal dunia; baik dia mer,rrasiatkan asetrya maupun tidak
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mewasiatkann ra, karena kafanh termasuk utang kepada Allah. Ia
lebih diprioritaskan dibanding utang pada mantrsia.

1898. Masalah: Barangsiapa yang tidak mampu
melaksanakan seluruh kafarah, maka wajib memberi
makan; baik setelah ifu dia mengalami kemudahan maupun tidak,
baik mampu berpuasa maupun tidak mampu. Demikian ini karena
ketika dia tidak marnpu memerdekakan budak dan berpuasa,

maka dia wajib memberi makan berdasarkan nash N Qur'an.
Allah & tiaat mernberikan ganti rugi apapun dalam hal ini.

Demikian inilah hukum suami bq-zhihardan tidak mampu
memerdekakan budak dan tidak sanggup berpuasa. Barangsiapa
yang tidak mampu melaksanakan apapun, maka Allah & mat
menentukan batas akhir, kafarah ini urajib dilaksanakan selamanln.
Sebab, perintah Allah & itu wajib, dan tidak dapat digugurkan

oleh apapun.

Siapa saja png ketika dikenakan karnjiban membalnr
kafarah zhihardalam kondisi mampu memerdekakan budak, maka
selamanyra dia tidak boleh menggantinya dengan yang lain. Jika dia
menjadi miskin, urusnnlra disemhkan kepada Allah S, karena
kauajiban Allah & unhrk memerdekakan budak masih berlaku, dia

tidak boleh mengalihkan pada yang lain.

Orang yang tidak mampu memerdekakan budak, narnun
sanggup berpuasa dua bulan berh.rrutrhrrut-tanpa diselingi dengan
puasa Ramadhan, dan hari yang tdak halal berpuasa-dan
kekuatannya terus berlangsung hingga unktu tersebut, namun dia
tidak berpuasa, kemudian dia tidak sanggup berpuasa hingga
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meninggal dunia, selamanya pemberian makan dan pemerdekaan

budakrya itu dinptakan tidak orkup.

Jika dia sembuh, maka dia berpuasa selama dua bulan.

Namun iika dia meninggal dunia, maka walinya menggantikan
puasanla selama dua bulan. Hal ini sesuai dengan saMa
Rastrlulhh $,

,llr, loz ,./ $.2 'Us*?G?V *)'-yU
'SbF tnng meninggal dan puntn kewnjiban puasa,

wlin5p manggantilan puasanjn. "

Seandairya kesehatan dan kekuatannp tidak berkelanjutan

untuk berpuasa selama yang telah kami sebutkan; jika di tengah

renbng uralfu tersebut dia mengalami kemudahan, maka

mernerdekakan budak selamanya menjadi karajibannp. Namun
jika dia selalu dalam kondisi sulit, maka mernberi makan orang

miskh itu adalah ka,vajiban yang berlaku selamanya. -Hanya
kepada Alhh lah kami memohon taufik.-

Hul$m Suami lpng Impoten

1899- Masalah: Gang 5nng menikahi seonmg wanita

namun fidak mampu berhubungan intim denganryra; baik

berhubungan badan dengannyra sahr kali, berkali-kali, maupun

tidak berhubungan badan sarna sekali, maka hakim atau selainnya

sarna s€loli tidak boleh mernisahkan mereka, juga tidak boleh

mernberikan batasan wakfu padanya. Wanita tersebut adalah
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istrinya; jika mau, dia bisa menthalaknya; dan jika mau, dia bisa
mempertahankannya.

Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat dari dulu
hingga kini. Kami meriwayatkan dari utsman bin Affan, bahura
beliau memerintahkan trnfuk menceraikannSla tanpa rn rstr

penangguhan dan tanpa batasan waktu. Riwayat ir.d mutqathi':
Sulaiman bin Yasar, bahr,ra Utsman...dan seterusnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; yazid bin
uyainah bin AMurrahman menceritakan kepada kami, dari
ayahnya, bahwa dia menemui Samurah bin Jundub; seoftmg
wanita mengeluh padanya bahwa suaminln belum pemah
mencampurinya- Samurah menanyakan hal t€rs€but kepada
Muawiyah leurat surat. Muawiyah membalas surat samurah
dengan redaksi: coba nikahkan pria itu dengan seorcmg uranita
yang cantik dan mengerti agama. Perte,rnukan dia denganngra,

kemudian tanynkan pada si r,rnnita. Jika uanita ifu menjawab,
bahwa dia tidak menyefubuhinya, maka perintahkan dia unfuk
menceraikan perempuan lnng mengeluh padanya ifu. samurah
pun melaksanakan saran Muawiyah. Wanita itu menceritakan
bahwa, si pria fidak menggaulinya. Akhim3n, Samurah
memerintahkan si pria unhrk menceraikan isfuinya.

Pendapat ketiga: Diriwayatkan se@ra shahih dari jalur
periwayatan Syu'bah; dari AI Mughimh, dari hmhim An-Nakha,i;
dia berpendapat tentang suami png impoten untuk diberi tempo.
Berapa lama? Ibrahim menjaroab, "Dia diberi tanpo.'setiap kali
hrahim An-Nakha'i ditanya, "Diberi tempo bnrapu lama?", dia
hanya menjawab, "Dia diberi tempo."

Pendapat keempat: Dirir,rnyatkan kepada lomi dari iahrr
perir,rayatan AMurmhman bin Mahdi; dari Sgnr,bah, dari Al
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Mughirah bin Maqsam, dari AqlSya'bi, bahwa Al Harits bin

AMullah bin Abu Rabi'ah, memberi tenggang waktu selama

sepuluh bulan kepada pria yang tidak mampu menggauli istrinya.

Pendapat kelima: Diriwa3atkan dari jalur periwaSratan

Abdurrazzaq; dari lbnu Juraij, dari Yuh1ra bin Sa'id Al Anshari, dari

Sa'id bin Al Musayyib: bahtra Umar bin AI Khaththab memberi

tenggang urakhr kepada suami y"ang impoten selama safu tahun,

dan karajiban membikan secarar penuh.

Diriunyatkan dari Umar bin Al Khaththab; bahwa dia

berkata: Jika setelah safu tahun suami masih belum mampu

menggauli isfuingra, maka hahm mernisahkan Riwayat

ini sama sekali ttdak shahih dari Umar. Sebab, mungkin saja hadits

ini bersrrmber dari para periurayat Var$ dhaif, atau terkadang

sanadnlra murryalhi'.

Salah satr riu4nt tersebtrt lnitu, Umar bin Al l(haththab
dan Abdullah bin Mas'ud mernuhrskan unftrk memberi tenggang

unkfu pada strami png impoten selama setahun. Jika masih

impoten, dia diberi kesernpatan lagi selama tiga bulan satna seperti

masa ildah unnita grang diceraikan. Dia lebih berhak atas unrsan

isfoinya selarna menialani rrursa ildah.

Diritmlptkan pula dari lbnu Mas'ud, bahwa suami impoten

diberi m.rs r tenggang selama setahun. Jika dia mampu

mencampuri istinlra, maka itu sudah jelas. Namun jika masih

belum mampu menggaulinya, maka hahm memisahkan mereka-

Riwayat ini tdak shahih.

Diriuralptkan dari Al Mughirah bin Syr'bah, bahwa suami

yang impoten ifu diberi selama setahun, kemudian dia

dipisahkan dari istuinla jika masih impoten, dan tetap wafib
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membalrar maskawin. Si isfui pun iuga mer{alani masa iddah.

Riunyat ini fidak sah.

Diriwaptkan dari Ali, bahr,ra beliau memberi kesempatan
pada srami png impoten selama s€tahun, kemudian keduanya
dipisah. Riunlnt ters€hrt pun frdak shahih.

Riwayat berilart ini shahih dari Hasan Al Bashri dan
hmhim ArFNakha'i, bahura $ami png impoten ifu diberi u/akhl
selama setahun- Isfuinya berhak menerima maskawin secam

penuh.

Keterangan ini juga shahih dari Sa'id bin Al Musalryib
bahwa suami impoten diberi tempo selama setahun. Jika dia
mampu menggauli ishinSra, ini sudah ielas- Jika tidak mampu,
mereka b€rdua dipisah.

Keterangan ini diriurayatkan dari para qadhi secam urnurn,
Rabi'ah, q/arih Al-Qadhi, Amr bin Dinar, dan Hammad bin Abu
Sulaiman. Ini pendapat Al Auza'i, Al-[.aits, Al Hasan bin Hay, Abu
Hanifuh, Malilq Ash-q/afi'i, dan para ulama madzhab mereka.
Selanjutn5a mereka berbeda perrdapat-

Abu Hanifah berkata: Aturan ini berlaku jika suami
membenarkan informasi ishinya. Sedanglon jika suami
menlnnggah isti, maka di sini terrdapat rincian hukum.
Jika isbinla adalah seotmg p€rawan, maka hta perlu
memperhatikan perimbangan para unnita. Namun jika dia bukan
lagi perarrran, maka 5nng dimerrangkan adalah pemlptaan suami.
Suami fidak dib€ri misa tenggang, dan mereka berdua tidak
dipisahkan.
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Ulama madzhab Malih berpendapat: Yang dimenangkan

adalah pemyataan suami yang didulrung zumpah, saat zuami

dirinp telah menggauli istrinp.

Aqrq/afi'i ber{<ata: yang dimenangkan adalah pemyataan

sumai didukung sumpahryp- Jika srrami en$1an bersumpah, maka

isfoirya disumpah, dan mereka dipisah.

Apabila para wanita menyatakan, bahura isfuinya pemwan,

maka dia disurnpah dan keduanya dipisahkan. Jika istrin5a

menohk bensurnpah, maka suami diminta bersurnpah, dan isfui

tehp

Selanjutr5p mereka berbeda pendapat: Mereka

mengptakan: Jika suami telah menggauli isfuinya sekalipun sekali,

maka si isfoi tidak prnya alasan untuk

suami, dan dia tdak dib€ri rErsa tenggang-

Abu Tsaur K€fika suami mangalami lemah

qph'wat, maka dia diberi nursa tenggang selama setahun,

kerrudian keduarryra dipisahkan, sekalipun suami pernah

menggaulinlp sebeh.trn itu.

Diriura3ptkan dari sekdompok ulanur, seperti pendapat

kami, taifu s€eerti apa !,ang diriuraftkan kepada kami dari ialur
periur4ptan Hammad b,in Salamah; dari Yahln bin Sa'id Al

Anshari, bahun seomng pria menilotrkan prfuiryra dengan anak

saudaranlra yang menderita impotensi. Umar berkata padanya,

'Smgguh, Allah telah mernberimu pahala dan menyernprmakan

ptfrimu.'

DiriuaSptkan dari iahrr periwaSntan Al Haffi bin Al Minhal;

qrubah mengabarlon kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dia

berkata: Aku mendengar l-Iani' bin Hani', dia berkata: Al<tr
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melihat seonmg u,anita m€ndatangi Ah bin Abu Thalib, lalu

berkah, 'Apakah tuan merrprrryTai seorang isfoi yang tidak mandul

dan frdak baik mdalani suami?'

Hani' mdanidran: Tidak berselang lama suami uranita itu
datang, lalu berlota, 'Jangan bertan5Ta padarrSTa selain tentang
tempat tinggahryE-" Afi bertanya pada pria itrl "Apakah kaum
frdak mamptr bedrrat apa.apa?' Dia meniawab, 'Tidak!" "Tidak

pula sihfo?' sTidak!' 
ftuabqp- Ah berkata padanlp, 'Anda celaka

dan menodakakan- Alu Udak akan mernisatrkan lohan berdua.

Bertalnmlah keeada Alhh dan bersabarlah!"

Dtoirryadon dari jahrr periwalntan Sa'id bin Manshur,

S$/an rnenceritakan keeada lorni, Abu Ishaq menceribkan
keeada karni dari FIilf ' bfoi Flani', dia mernrh-ukan: Alar berada di
dekat A[ bh Abu Thahb- nba-fiba seoftmg unnita mendekatingra,

lalu bertarrya padn[ra, 'Apal<ah tuan menginginlon seorang isfui

yang tidak mandul dan trak berqnmi?" Ali bertanya, 'D mana
suamimu?" Dia rn€rfeurab, 'Di berada di tengah kaum-'

Seorang ldald tra b€rdiri sediht condong, lalu bertanya,
"Apa yang diXofialon uranita ini?" Ali menjaurab, 'Tanyakan

sendiri padar$B!"- Ah kerrudian balik bertarya, 'Apakah dia
mencela makanan atau pakaianrrya?' 'Apa ada seseuatu?' Dia
menjaurab, 'Tidak!- Ah b€rkata lagi, 'hrkan pula karena sihir?"
Dia meniaunb, oTidak!'. Ah b€rl<at4 'Kamu tdah celaka dan
menoelakakan-" Wanita ifu b€rka@ 'Tolong pisahkan aku dan
dia!-' Ali merrfrrwab,'Bersabarlah! Smgguh, jikalau menghendaki,
AIhh & pasti mencobamu dengan ujian yang lebih berat dari itu."

Dtoirpatradm dad iah.rr periwayabn Abu ubaid; AMullah
bin Al Mubarak mengabarlon kepada lorni, dari Ma'amar bin Abu
Naiih, dari M{a[ril: D[a berpendapat terrtang seorang pria yang
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m€nikahi seonng wanita, kemudian dia terserang sakit.

Menr.ruhrya, uanita tersebut tetap menjadi isfuinya, dan tidak

boleh darinp-

Diriwayadmn dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa wanita itu
adahh isfuinln, sang srami tidak diberi tempo, begitu pula dengan

ishinla, dan mereka tdak boleh dipisahkan. Pendapat ini
dikemukakan oleh Abu Suhiman dan ulama ma&hab kami.

Abu Muhammad memaparkan: Orang yang berpendapat

s€eerti pendapat Ubrnan berargumen, bahwa dia memerintahkan

r.nfuk mernisahkan isfuinlp tanpa ditangguhkan berdasarkan hadits

b€rikut-

Diritlayatkan dari jahrr periuayatan Abu Daud; Ahmad bin

Shalih menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

kepada kami, Ibnu Juraii msrceritakan kepada kami, sebagian

Banu Abu Rafi' nnula Nabi $ mengabarkan kepadaku, dari

Ilaimah, dari lbnu Abbas, dia menufurkan, AMu Yazid Abu

Rukanah dan saudarasar-ldam p€rempuannlra menceraikan Ummu

Rukanah dan saldarffiaudara perempuannlra, dan menikahi
seomr{l unnita dari Muzainah. Wanita ihr menemui Nabi $ lalu

berl<at4 'Dia merriamahlm ibarat senfuhan rambut ini dengan

rarnhrt 1nng lain (sambil memegang rambut kepalanya). Tolong
pisahkan aku darirya?" Rasulullah $ tampak kurang berkenan...

dan setenrsrqTa.

Dalarn hadib ini disebutkan, Rasululluh # berkata

padanya, *fuilan &!" Dia pun melakukannln. Beliau berkata,

'RuiuHah isilrimr-r, Urnrnu Rukanah dan saudara-saudaranSta."

Abdu Yazid bertanl4 'Meshpun aku telah menjatuhkan thalak

tiga, qrahai Rasulullah-'beliau bersaMa, "Aku sudah tahu, rujuklah

dia- serap Miau mernbaca"
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G U "ii$t'.'c$i 5Ir 6ypi W-
"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isti-istimu maka

hendaklah karnu cemikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) idahnSn (yang wajar). "(Qs.Ath-Thalaq [65], 1).

Mereka bemrgumen dengan pertuatan Utsman. Mereka

menyatakan, bahwa sebenamya wanita ihr menikahi seorang pria

agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Ketika kebufuhan itu
tidak terpenuhi, maka ifu berbahaya buatSn. Dan perbuatan yang

berbahagra itu dilarang. Sekelompok ulama ini fidak punya hujjah

selain apa yang kami kemukakan.

Abu Muhammad berkata: Hadits tersebut dha'if, karena

hadits ifu dirivrnyatkan dari orang yang tidak disebutkan namanya,

dan tidak dikenal dari Banu Abu Rafi', maka hadits itu tidak
shahih. Selain itu, AMu Yazid tidak memiliki keyakinan bukan
pula Islam. Dia hanya bergaul dengan Rukanah; putranya-

Otomatis, kutipan informasi darin5n ifu pun gugur.

Sementara ifu, mengenai perbuatan Utsman; telah kami
singguh di depan, bahwa perbuatan tersebut ndak shahih dari
Utsman- Terdapat keterangan dari sahabat lain yang bertentangan

dengannya. Berhujjah dengan sebagian sahabat tidak lebih utama

dari berhujjah dengan sebagian sahabat yang lain.

Sedangkan pemSrataan, "Wanita ifu menikahi seorang
perempuan unfuk msmenuhi kebutuhan biologisnya. Ketika itu
tidak terpenuhi, ifu bahap baginya." Memang benar demikian.

Jika suami mampu melahi<an hubungan intim, maka tenfu dia
dilarang mengabaikan istrinya, dan sangat wajib melarangnya dari
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pertuatan tersebut. Sementara jika suami ifu fidak mampu
bersenggama, maka Allah & p* berfirman,

W$yLn'ai-&{
"Allah Mak mqnbebni s*eoftng melainkan s*uau

"(Qs. Al Baqarah l2l: 2t361.

Artirya adalah, bahwa hukumnya wajib untuk tdak
mernbebani suami lpng impoten, dan lpng tdak mampu

berhubungan intim.

Sedangkan perdapat Abu Hanifah, Malik, dan Aqr$nfi'i
mengenai bahs uraktu selama setahun, kemudian

menceraikan keduanya, dalah pendapat fasid yang validitasnya

tidak dilandasi dalil, baik dari Al Qur'an, Sunnah yang shahih atau

dhaif sekalipun, pendapat yang shahih dari seorang sahabat,

qilras, maupun rasio yang kuat.

Riuray'at gang bersurnber dari Umar di atas ndak shahih

lantaran mual dari jalur perluqntan Sa'id bin Al Musayalib dari

Umar. Sa'id frdak mendengar hadits dari Umar selain pemberi

kabar kernatianny4 ArNu'rnan bin Muqrin. Begitu pula jalur dari

Aqrqp'bi dan Al Hasan dari Umar. AqrSlp'bi lahir setelah

unfatrlra Umar, sernentara Al Hasan lahir dua tahun menjelang

unfatryra Umar.

Jah-r perluaftan Abdul Karima dan Atha' dari Umar, juga

mult karena A$a' hhir setelah Umar meninggal dunia.

Dernikian pula Fhr periunptan Yahya bin Sa'id. Yahfra bam lahir

25 tahun kemudian setelah Umar meninggal dunia.
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Riwayat dari Yahyra bin Abdurrahman AI Anshari, dia fidak
dikenal. Diriwayatkan kepada karni dari Umar; dari iahr
periwayatan Sa'id bin Manshur, Huqraim menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Aun mengabarkan k@a kami dari lbnu Sirin,

dari Anas bin Malik, bahwa Umar bin Al Khaththab menguhrs
seorang pria ke Siqayah, lalu pria ihr menilrahi s@lzmg uranit4
padahal dia mandul. Umar bertan3n padarqTa, 'ApalGh kamu
memberitahu padanya bahwa kamu mandul?' dia menjaurab,
"Tidak!" Umar berkata, 'Peqgilah, lalu beritahu dia, kernudian beri
dia pilihan."

Diriwayatkan juga bahura Umar g, mernberi ternpo keeada

suami yang sakit jirm selama setahr-nr- Jika sernbuh, rnaka ini
sudah maklum. Namun, iika tdak sernbuh dari perrgaL{hrya maka
pasangan ini dipisahkan.

Ini artiryn, bahwa mereka menplahi perrdapat Umar dalarn
kasus ini. Atas dasar apa kanrajiban taklid pada Umar dalam losrrs
pria impoten, dan bukan pada suami yang mandul atau sakit iillra?

Terkait dengan riwa5rat dari lbnu Mas'ud, mdo itu berasal

dari jalur periwayatan Abdul lfuim Al Jazari; yang lahir setelah

Ibnu Mas'ud meninggal dunia. Sdangkan riwayat dari jahr
periwayatan Hushain bin Qabishah, maka dia termasnrk periurayat

yang tidak dikenal.

Sedangkan riurayat dari Ali, rnaka ifu berasal dari iahlr
periwayatan Yazid bin lyadh bin Ja'dabah, dia divonis berbohong

dan pemalsu hadits. Adaprn jahrr perlw4;atan Al Flasan bin
Imarah, maka seluruh haditsqp ditnssal<an dan rusak Bqihr
pula jalur periwa5atan Ali dari MlrDhahhhak bin ltfiuzahim, rnaka

itu tdak diperhitungkan.
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Selnentara riunyat hdits ini dari para sahabat secara

urnurn, maka di antaranSn dari ialur periwalptan Syarik -dia
seomng mfullir dari Jabir Al Ju'fi. Jabir Al Ju'fi seomng

pernbohong yang sangat t€rk€nal, dan agamanln rusak- Dia

Uerpenaapat tenhng ruiuk

SaarrruUrya" riuralpt dari Al ltftShirah bin qlr'bah berasal

dari Fhrr periwayabn Abu Thataq Al Adi dan Abu An-Nu'man'

MerdG berdua tdak dk€tahd dan fidak dikenal oleh seorang pr:n.

Juga Fhr riwalpt dari Al Haiiai bn Arlhah -dia rapuh dan lemah

riu,alfaturlE dari seorang pria -tidak dik€hhui namanya dan tidak

dk€oal siapa dir dari Hanztralah bin Na'im -identitasnya tidak

dik€tahn-

Snrdatryn, seftmrh riwaSpt grang mereka gunalon sebagai

hsah sangathh raprh- Sdar$uB,4 seandainta semua riwayat ini

dTahit\ maka pasti tdah diritrafd<an dari tJbman, Ali, Samurah,

dan MuawtlBh keterarEan 3png ffia. Sebagian mereka tidak

lebih utama r.urtuk diarnbil pendapatrp dilbanding yang lain-

S€danglon keterangan yarg terrdapat dalarn riurayrat png

ber$mb€r dad Urrnr dan hrru ltl6'ud, baftrwa "istri wajib

meniAani il&h, dan $arni b€fiak rnernnnmsn sdarna iddah,"

merelra tdak Uerpenaapat dernikian- Informasi berilut iuga tidak

berel dati salah seorang sahabat 37ang lorni dulkan, bahwa

'.Flia suami p€rnah be1'sdtgg1na d€ngan isfoiryn satu kali, maka

fidak ada komerfrar atasrrya dan fidak ada penargguhan-

Mernang batar adarya, bahfia m€relo menyalahi setiap

orang 3arg m€riwayillm darinya dalarn losus ini, dan safu

p€rnyahan dari sahabat €,; dan merel<a fidak pun]E rujukan

tentarg bahaSp tidak adarya huh.urgan intim- Sebab, k€fika

mereka mernbebani isfoi r.rntr-rk b€rsabar sdama setahun, maka
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tentu tidak ada bedanya anata sabar setahun dan sabar dua tahuru

dan seterusnga.

Selanjutgra, pendapat yang fatal dari mereka adalah,

pemyataan mereka 'Jika suami menggaulinya safu kali sanrnrr
hidup, maka Udak ada pem5ataan bagi isfui." Bahaya perbuatan ini
tentu lebih besar dibanding wanita yang tidak pemah

sarna sekali. Orang yang berpendapat selain ini, smgguh telah
menSratakan dengan tertuka dan mernbesartesarkan kordisi
darurat serta mengedepankan perE saan.

Abu Muhammad berkata: Dalil validitas kami,
yaifu setiap pemikahan hanya sah dengan menyehrt nanr.r
Allah & dan sunah Rasul-Nya #. Alluh $ menghararnkan pnrsar

dan kemaluan unnita bagi setiap orang selain sraminya. Jadi,
siapa saja yang memisahkan pasangan suami istri tanpa dasar Al
Qur'an atau Sunnah yang kuat, maka sungguh dia telah ma$k

dalam sifat orang-orang lnng dicela oleh Allah Ta'ala, {t;ia;:.

4"b Ai 4 -, 63# v v 1'+ 'Maka mqetra

mempelajari dari (malaikat iU aF tnng (ept)
memisahkan anbm s@rang (suami) dengan istin5n." (Qs. Al
Baqamh l2l: LO2l. -Kami berlindung kepada Allah dari perhntan
ini.-

Riwapt berikut ini shahih dari Rasulullah #r, s€e€rti

pemyataan kami: seperti apa ];ang diriwaptkan kepada kami dari
jalur periwaptan Muslim; Abu Ath-Thahir dan Flarrnalah bin
Yahya -yang mana redalsi hadits ini darin5n- merrgabarkan

kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada karni:

Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Az-Afiri, Ururah
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bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, bahwa Aisyah istri Nabi 6$

mengabar{<an padanya: Rifa'ah Al Qurazhi telah menceraikan

istuin5n. Setelah itu si istri menikah dengan Abdurrahman bin Az-

Zubair. Seorang wanita menemui Nabi $ lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, dia sebelumnya istui Rifa'ah, lalu dithalak tiga. Setelah

itu, dia menikah dengan AMurrahman bin Az-Zubair. Sungguh,

demi Allah, dia tidak lain seperti ujung kain ini (dia memegang

uiung kain jilbabnya)." Rasulullah dh tersenyum lebar, lalu

bersaMa, "Mungkin kamu ingin rujuk dengan Rifa'ah? Tidak,

s€belum kamu merasakan madunya, dan dia merasakan

madurnu.... dan seterusnya."

Abu Muhammad berkata: Dalam riwayat ini disebutkan,

bahwa suami wanita itu belum mencampwinSa; kemaluan

AMurrahman seperti ujung kain, yang tidak bisa tegang. Dia

mengeluhkan kondisi itu pada Rasulullah #, dut ingin berpisah

darinln. Beliau tidak mengeluhkan sikap wanita ihr, tdak memberi

tenggang waktu sedikit pun, dan tidak memisahkan

Keterangan ini sudah cukup bagi orang yang bisa menalar.

Namun, sebagian penyanggah mengkounter atsar yar$ shahih lnt
derrgan beberapa afsaryang lemah.

Perbma, dari jalur periwayatan hnu Naft dad Malik dari Al

Mustaurid bin Rifa'ah, dari Az-Zuban bin Abdurmhman bin Az-

Zubair, bahwa Rifa'ah bin Samau'al menceraikan istinya dengan

thalak tiga pada ma.sa Rasulullah $. Dia lalu dinikahi oleh

AMurrahman bin Az-Zuban.

AMurrahman mendekatinya narnun Udak mampu

menyetubuhinya. Akhimya dia pun berpisah darinyn. Rifa'ah -
suaminya lnng pertama- ingin menikahinya kembali, Nabi $
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berkata padanya, "Dia tidak halal bagimu sebelum kamu

merasakan madunya."

Abu Muhammad menyatakan, "Hadits rni munqafrii'dart
tidak bisa dijadikan hujjah. Di sana disebutkan dari Al Masturid bin
Rifa'ah dari Az-Zubair bin Abdurrahman. Dua periwayat ini tdak
dikenal. Hadits ini tdak diketahui. Mereka meriuayatkan dari
Malik.

Seandainya hadits ni shahih, tentu ia tidak akan konbradiksi

dengan hadits yang kami jadikan hujjah, sebab kami Udak

mengingkari, bahwa AMurrahman menthalakqn menurut
kemauan sendiri. Jadi, batallah kutipan mereka se@ril

keseluruhan.

Kdua, diriunyatkan oleh hnu Qani'-periwa5at yang

sangat lemah- dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aiqph,
bahwa ishi Rifa'ah menemui Nabi $...dan seterusnya sampai

dengan kalimat "IGmu tidak halal bagtntn sbelun dia mqaalan
madunu, dan kamu merasakan madun5m. " Wanita ifu berkah,
"Wahai Rasulullah, sungguh dia menggauliku seperti sepotong

kain."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur perirrayatan hnu
Wahb; AMurrahman bin Abu Az-Zinad mengabarkan kepadaku,

dari His5ram bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah sama dengan

hadits isti Rifa'ah AlQurazhi. Disebutkan dalarn riwayat ini
wanitia itu berkata, "Wahai Rasr.dullah, sungguh dia tdah
mencampuriku seperti sepotong kain."

Abu Muhammad berkata: AMurrahman bin Abu Az-Znad
merupakan periwayat yang sangat lemah. Selanjutrln, seandainSra

seluruh riwayat ni shahih, maka tentu tidak ada catatan bagi
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mereka dalam ka*rs ini. Sebab, tidak ada safu pun informasi dari
dua riunyat rapuh ini yang menyebutkan bahwa Rasulullah S
bersaMa mengenai batasan waktu atau perpisahan ini terjadi

karena 'sepotong kain" tersebut, dan tidak pula karena Aisyah

mengucapkan hal tersebut.

Jadi, jelaslah bahua riwayat tersebut adalah ramalan palsu

yang difuiukan kepada Rasulullah $. Sebenamya kata "sepotong

kain" tercantum se@ra shahih dalam hadits berikut.

Diriunyatkan kepada kami dari jalur periwagntan Al
Bukhari; Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah

Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul

Mukminin, dia berkata: Seorang pria menceraikan istrin5a, lalu si

isbi menikah lagi dengan pria lain, kemudian suami yang kedua

meceraikannya- Temyata dia seperti sepotong kain. Dia tidak
pemah berhasil mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga, Udak

tahan lag unti. menceraikannya. Wanita ifu menemui Nabi $,
lalu berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku telah menceraikanku.

Aku pun telah menikah dengan pria lain. Dia menggaulilna, nalnun

dia tidak lebih seperti uiung kain. Sehingga dia tidak mendekatiku

selain lapknla sepotong kain. Dia tidak berhasil menggauliku

sediht pun. Apakah aku halal dinikahi oleh suami pertamaku?"

Rastrlullah $ bersaMa, ?\t O:o- ,f ,S::*i +\1 'dri I
'^;,; ,b G:rgt li$ "IGmu tidak hatat bagi suami perbmmu,

efurn snmi tnng lain merasakan madumu, dan karnu

mq-aekan mdun5n.'
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Abu Muhammad berkata: Kami tidak melarang srami gBng

impoten unfuk menceraikan isbinSra, jika dia menghendakinya.

Kami hanln melarang dan mengingkari unh.rk memisahkan

pasangan suami istri karena ada ketidaknyamanan, atau mernberi

tempo selama setahun kemudian merrisatrkan keduan5a.

Pendapat ini jelas batil yang frdak shahih dari seorang sahabat

pun; tidak terdapat dalil dalam Al Qur'an, S.arnh, riuayat SBng

dha'if sekalipun, dan tidak didukung qilras, nriupun penalaran

yang tajam.

Apabila mereka berkata: Allah & tetatr mernerintatrkan

dalam kasus //a'unhrk menahan kernudian m€rnaksa suami r.rnhrk

rujuk atau cerai? Maka kami katakan: Merrang benar demikian,

yaifu selama empat bulan. Dari mana angka safu tahun dan

memisahkan pandangan ini didapat? IGlian omng pertama lnng
tidak mengqiSaskan pelaku lila' derlrgan ormg lang menolak

mencampuri istrinya secara sengaja tanpa lila'.1<alimt
juga tidak menahannya dan Udak merrberi ternpo- Jadi, jelaslah

kerusakan seluruh dalil rasio il&, dan nrsaklah pendapat mereka

secara keseluruhan. Sementara kami tdah menyehrtkan sahabat

dan tabi'in yang meriwayatkan ini- -Segala prrji dari
Allah, Tuhan semesta alam.-

Hukum Menggilir Istri

1900- Masalah: Apabila seseomng menitr<ahi perau,an

yang merdeka, budak wanita muslimah, atau uranita kiab$ah, darr

dia mernpuryni isti lain yang merdeka atau hdak wanita, rnaka
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dia wajib mengistime',r,rakan isti yang perawan dengan bermalam

selama tuiuh malam di rumahnya. Selanjutnya, dia menggilir,

kembali mengunjunginya, dan tidak menggunakan hitungan tujuh

malam, tidak pula dengan sesuafu darinya.

Apabila dia menikahi janda yang merdeka, atau budak

wanita, dan dia mempunyai istri lain yang merdeka atau budak

wanita -baik muslimah maupun kitabiyah- maka dia boleh

mengistimamkannya dengan bermalam selama tiga malam,

kemudian dia menggilir, dan kembali padanya, tidak menggunakan

hitungan tiga hari tersebut.

Jika dia menggilir istui yang baru selebih dari tiga malam,

dia melalmkan halnf salna persis pada istrinya yang lain. Setelah

itu, hulum pemberian hak istimewa pada istri yang baru gugur.

Suami tidak halal dalam seluruh kasus yang telah kami

sebutkan -baik dia punya isti baru maupun tidak punya-untuk

meninggalkan shalat jama'ah di masjid, begitu pula dengan shalat

Jum'at. Jika dia melalarkan hal itu, maka dia telah bermaksiat dan

berdosa, salna seperti orang lainnya.

Seorang suami juga tidak boleh mengistima,vakan salah

seorang istrinla, misalnp melakukan perjalanan dengannya tanpa

melalui undian.

Dalil praktik tersebut di atas adalah, keterangan yang

diriuralntkan kepada kami dari jalur periwayatan Al hzzar;

Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Ya'ala bin

Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepada karni dari Ayyrb As-Sikhtiyani, dari Abu

Q'rlabah, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi $ memberikan slimn

untuk perawan fujuh, dan janda tiga malam-
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Ahmad bin Qasim menceritakan kepada lomi, dia ber*ah
Qasim bin Muhammad bin Qasim merrgabarkan kepadalnr,
kakekku; Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada karni, Abu
Qilabah; AMul Malik bin Yazid Ar-Raqasyi merrceritakan k€eada
kami, Abu Ashim; Adh-Dhahhak bin l,lakhlad menceritakan
kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan k€eda kami, dari
Ayy,rb As-Sikhtiyani dan Khalid N Hadzda', mereka dari Abu
Qilabah; AMullah bin Zaid Al Jurmi, dari Anas bin IUafih bahwa
Rasulullah $ bersabda:

c'ri ril: ,tIL G+ ?of 4t eTi ril
,6it^+?of'4

"Apbila seseorang menilahi s@ftng rcttrn, e frWal
bercama sekma fujuh; dan jil<a dia mqilahi s@nrg iae, da
tinggal betsama selama tiga.'

Dirivrnyatkan, bahwa Anas menyatakan: ini sunah- S€rrn.ra

itu benar- Riwayat yang kami sebutkan mertrpakan penidasan
yang gamblang mengenai kualitas sanad hadib ini.

Diriv,rayatkan dari jalur periu4ntan Mu$rn; Abdullah btor

Maslamah Al Qa'nabi menceritakan kepada t<ami Sulairrnn bin
Bilal menceritakan kepada kami, dari Abdurratunan bin Flamil,
dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin AMurrahrrnn bin Al Fladts btor

Hisyam, bahwa pada saat Rasulullah $ menikahi Umrnu
Salamah, beliau menggilimya. Saat beliau hendak prlang, dia
menarik kainnya. Rasulullah $ bersabda,
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#t) c4' tr
$zzrF

.dr)t ,-3f)
'Kalau engkau mau, aku tambah giliranmu dan mJnghitung

dengannya. Unfuk isti Wraulan, fulth; dan unfuk janda, tiga.'

DiriuaSptkan dari jalur periwayatan Malik; dari AMullah bin

Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari AMul Malik
bin Abu Bakar bin AMurrahman bin Al Harits, dari agnhnya,
bahun kefil<a Rasulullah $ menikahi Ummu Salamah, pada pagr

hariryp beliau bersabda padanya, "Keluargamu tidak ada kehinaan

larqtanu. Jil<a lamu mau, aku akan menggilirmu fujuh hari; dan
jila mau, aku menggilirmu tiga hari, kemudian aku menggilir (isti
tnng lain)?' Dia berkata, "Tiga hari."

Hadits ini diriwaSatkan dengan sanad dari jalur perir*nyatan

Ahmad bin Syraib; Ya'qub bin hrahim dan Muhammad bin
BaqTsyar menceritakan kepada kami, mereka berkata: Yahya bin
Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Sufuan Ab-
Tsauri, Ahmad bin Abu Bakar bin Muhammda bin Amr bin Hazm

menceritakan kepadaku dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin

AMurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari ayahngra, dari Ummu
Salamah Ummul Mukminin, bahwa Nabi $ ketika menikahinya,

beliau tingsal di rumahnya selama tiga malam. Beliau bersabda,

"Keluarganu tidak akan terhina karenamu. Jika kamu mau, aku

mengilirmu tujuh hai, jika aku menggilrimu tujuh hari, aku

mengilir isti-isriku yang lain selama fujuh hai."

Pendapat ini dikemukakan oleh Anas bin Malik, hrahim
An-Nakha'i, AqlSya'bi, Malik, AsySyafi'i, Ahmad bin Hanbal,
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Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Abu Sulaiman, dan

seluruh ulama madzhab mereka.

Sekelompok ulama berbeda pendapat. Menurut mereka,

istui baru yang perawan digilir selama tiga malam, sedangkan isfoi

baru yang janda digilir selama dua malam.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari AMurra?zaq; dari hnu
Juraij, bahwa dia menanyakan hal itu kepada Atha'. Atha'
menjawab: Mereka meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa dia
berkata, "lsbi baru yang perawan digilir tiga malam, dan isfui baru
yang janda digilir dua malam."

Diriunyatkan dari jalur periwayatan AMunazzaq; dari
Sufuan Ats-Tsawi, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dia
berkata: Isfoi baru yang perawan selama tiga malam; sedang isti
baru yang janda selama dua malam.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari

Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Dia tingsal
bersama isfui baru yang perawan selama tiga malam, kemudian
menggilimya; sementara pada ishi baru yang janda selama dua
hari kemudian menggilimya. Ini pendapat Khallas bin Amr, Sufun
Ats-Tsauri, dan Al Auza'i.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat, bahwa suami

Udak tinggal di tempat istui baru; baik janda maupun perawan,

kecuali dengan Sliran yang diberlakukan pada ishinya yang lain.

Ini adalah pendapat Al Hakam bin Utaibah, Hammad bin Abu
Sulaiman, Abu Hanifah, dan ulama madzhabnya.

Orang yang berpendapat dengan pendapat Al Hasan dan
hnu Al Musa5ryib berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij,

i
i
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dari Amr bin Syraib dan Muhammad bin Ishaq, mereka berkata:

Rasulullah $ bersabdu, L(i ;4. "U"* peralvan tiga hai.'

Abu Muhammad berkata: Hadits iru mursal, tidak bisa

dijadikan hujjah. Pendapat ini pun terpatahkan. Kami mendapati

orang yang berpendapat dengan pemyataan Abu Hanifah

berargumen dengan kewajiban bersikap adil kepada seluruh ishi,

dan dengan hadits shahih yang di dalamnya disebutkan, bahwa

Rasulullah $ bersabda,

I ie ,Gir'-rl1 JL'J:;; /!r;t { utr ;
rtllc

,jY4)iqt?';
'Barangsiapa yang mempunyai dua orang isti, lafu

cenderung pada salah satunya, pada Hai Kianat dia datang

dengan fubuh yang miring."

Abu Muhammad berkata: Orang yang berpendapat seperti

ini adalah sekelompok ulama yang memberikan tambahan tuiuh

hari pada perawan dan tiga hari pada janda di luar jatah giliran-

Tidak seorang pun halal meninggalkan sabda Rasulullah $ karena

ada saMa yang lain, selama itu bisa diamalkan, yaifu dengan cara

mengompromikan satu sama lain, atau mengecualikan safu salna

lain. Barangsiapa yang melampuai batas aturan ini, maka dia telah

bermaksiat kepada Allah & dan Rasul-Nya.

Di antara keanehan dunia adalah ulama ma&hab Hanafi

yang menyanggah menunrt hawa nafsu mereka lnng rusak

terhadap sabda Rasulullah dalam kasus ini. Mereka meuajibkan

giliran unhrk isfui yang merdeka selama dua malam, sedangkan

budak wanita selama semalam. Pendapat ini menyimpang dari

t-
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kebenaran, dan jelas palsu. Terlebih pemyataan mereka, "Wanita

merdeka Yahudi dan Nasrani gilirannya dua malam, sedangkan

budak wanita muslimah satu malam." Mereka tidak malu dengan
pemberian prioritas yang batil ini.

Sebagian mereka menyatakan, keterangan ini merujuk pada
atsar yang bersumber dari Al Hasan, dari Rasulullah $. Atsar rni
tidak dikenal. seandainya atsar ini shahih, maka tentu tidak bisa
dijadikan hujjah lantaran keterangan iht mursal.

Keanehan lainnya adalah, mereka memperbolehkan suami
yang beristri wanita merdeka muslimah dan budak wanita nasrani,
untuk menggilir wanita merdeka semalam, dan budak wanita
Yahudi tiga malam. Anda patut aneh dengan pendapat rendahan
ini.

Dalam kasus ini mereka pLlnya banyak sanggahan yang
menunjukkan sedikihrya rasa malu penyanggah dan tipisnya
kualitas agamanya, seperti kritik mereka terhadap sabda

Rasulullah *, €.?. i* lS 'c.ii' O1 'Jika aku menggiltumu

tujuh had, aku menggilir isti yang lain selama fujuh hari."

Mereka berkomentar, hadits ini meniscayakan kesamaan.
Mereka sendiri lupa dengan sabda Rasulullah #i dalam hadits yang

sama, 4\3lAi * is{.2 'Jika kanu mau, aku menggilirmu tiga

hari, dan aku menggilimya."

Mereka menyanggah Nabi 6$ dengan akalnya yang

dangkal, dan mengajari beliau tentang keadilan dan hifungan.
Mereka menyatakan, sebaiknya andaikan beliau menggilir Ummu
Salamah selama tujuh hari, maka hifungannya adalah dengan
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m€nambah empat malam dari tiga malam yang telah menjadi

haknp.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini bagian dari kegilaan

dan tipisnla agama yang paling mendasar. Sebab, seseorang tidak

urajib menerima suahr hak, kecuali telah diwajibkan oleh Allah &
melalui lisan Rasul-Nya #. Orang yang mewajibkan giliran tiga

rnahm pada ishi baru justru melukai perasaan, dan bukan

madunya- Itulah hittrngan png digugurkan, jika behau mernberi

iatah tquh hari pada Ummu Salamah. Hanya orang kafir saia yang

menentang beliau. -Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan.-

Abu Muhammad menuhrrkan: Jika mereka berkata,

'Bagaimana menurut pendapat anda jika suami menggilir ianda
l€bih dari tiga hari dan kurang dari tujuh hari, atau lebih banyak

dad tuiuh hari; atau menggilir perawan atau janda lebih dari tujuh

hari, pdahal ada seorang atau beberapa istri yang lain?

IGrni menanggapi: Benar, jika suami menggilir isfui yang

|anda lebih dari tiga hari dan kurang dari tujuh hari, maka kami

tidak menghifung iurnlah gilirannya selain dengan menambah

Sliran yang flga hari. Sementara jika suami menggilir istinp yang

,anda atau perawan lebih dari tujuh hari, maka giliran janda

dihitr.rrg dari selunfi hari menginap di sana. lsti atau beberapa

ishinla 37ang lain pun mendapat gilirah yang sama. Isffi baru png
perawan hanSp dihitung dengan giliran yang mana tambahan dari

hruh hari saja.

Dalilnla adalah, bahwa tiga hari adalah hak istui lBng janda,

dan h{uh hari hak isti perawan. Giliran 1nng l€bih dari dua

hihmgan ini adalah kezhaliman yang diperhihrngkan. Hak isti
1nng ianda dengan menambah gilirannya menjadi tiga hari tdaklah
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gugur, kecuali digugurkan oleh Allah & melalui lisan Rasul-
Nya #.

Demikian ini hanya dapat dipraktilr*an dengan
gilimn fujuh hari dan tambahan hari di hmr fuiuh hari tersebut.
sebab, tambahan fujuh hari adalah menggerrapkan giliran menjadi
hrjuh plus tambahannya. Hak giliran ianda selama tga hari tdah
digugurkan dengan pemberian giliran selama hruh hari. Apabih
gilirannya telah digugur, maka tambahan dari tuiuh hari itu tdak
diperhitungkan. -hanya kepada Allatrlah kami merninta tar.fik-

Abu Muhammad berkata: Mereka b€rhqiiah terkait
pendapahTya, "wanita merrdeka digilir sdarna dua rnahrrt
sedangkan istinya yang budak selarna satr rnahrru" dengan
riuasrat yang fasid.

Dirir,rnptkan kepada kami dari Fho periu,atailan Sa'id bin
Manshur; Huq;aim menceritakan kepada kami, 1661 fi[s I aila

meriwayatkan kepada kami, dari Al Minhal bh Amr, dari Dzar -
atau Abbad bin AMullah Al AsadF dari Ah, bahura dia be*ata
Ketika seorang pria menikahi u,anita merdda dan tdah merriliki
budak wanita, maka dia menggilir budak u,anitanta seperfiga
sementara istinlp yang merdeka dtn pertiga.

Hadits di atas fidak lah shahih, karena Ibnu Abu l-aira
hapalannya buruk. sedangkan, Al Mnhal menrpakan periuayat
yang dha?f Diriwayatkan dari Al Mughirah bin l{qsam bahua dh
mengungkapkan, fidak ada data yang valid bahwa Al Mnhal
memeluk Islam. Tetapi, hadits im shahihbersumber dari pendapat
hmhim, Sa'id bin Al Musayyib, Masnrq, Astrq,a'bi, dan Hasan Al
Bashri.
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Diriwayatkan dari Atha', Sa'id bin Jubair dan Muhammad

bin Ali bin Al Husain. Ini pendapat Utsman Al Batti dan Asy
Syafi'i. Malik, Al-[-aits, dan Abu Sulaiman mengatakan, giliran dua

orang ini sama-

Abu Muhammad berkata: Tidak seorang pun bisa dijadikan

hujjah selain Rasulullah fu. Beliau mengancam, seperti yang kami

kemukakan sebelumnya, bahwa suami yang cenderung mencintai

salah seorang isfuinya, serta tidak membedakan istri yang merdeka

dan budak, muslimah dan kitabiyah.

Mqeka bahujjah dengan qiyasnya yang fasid, dengan

pemyataan: "Ketika iddah budak wanita separuh dan iddah wanita

merdeka, maka ketenfuan ini juga wajib diberlakukan pada giliran.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini sangat rusak dari

beberapa perspektif. Pertama, kami tidak sepaham dengan

mereka, bahwa iddah budak wanita itu separuh dari budak wanita

merdeka. Kdua, pendapat mereka tidak konsisten. Mereka tidak

berteda pendapat, bahwa iddah budak wanita yang hamil adalah

seperti iddah wanita merdeka yang sedang hamil. lalu mengapa

mereka tidak memberikan giliran itu kepada mereka lantaran

kesamaan iddah tersebut.

Mereka menyatakan: Iddah budak wanita dengan acuan

tiga masa suci seperti iddah wanita merdeka. Lalu, mengapa

mereka memberikan giliran dua pertiga kepada isti yang merdeka,

seperti kami singgung di depan?

ndak ada pertedaan bahwa budak wanita tidak mer,varisi,

sedangkan ishi 5nng merdeka mewarisi. Mengapa mereka tidak

memutuskan unfuk tidak memberikan giliran pada budak wanita,

seperti halnya dia tidak mendapatkan warisan dan juga tidak boleh
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menjadi saksi. Akan tetapi, igauan mereka dengan keterangan
yang dianggap dalil ini ibarat orang 5ang tenggelam.

Mereka berhujjah dengan pemyrataannya yang rusak,
bahwa suami berhak menggilir isfui lang merdeka selama

semalam, kemudian menginap di sana selama tiga malam jika dia
menghendaki, merek berdalih dengan beberapa riwayat yang

rapuh dari Ka'ab bin Sawwar.

Ka'ab bin Sawwar memberlakukan afuran di atas di
hadapan Umar bin Al Khaththab. Umar pun kagum dengannya.

Riwayat ini tidak shahih. Sebab, oremg SBng meriunyatkan hadits

dari Umar hanyalah Asy-Sya'bi, Qatadah, dan Abu Salamah bin
Abdurrahman bin Auf. Mereka semua lahir setelah Umar wafat.

Selanjutrya, seandainSa riwapt ini shahih pun, tdak
seorang pun bisa dijadikan hujjah selain Rasulullah $. Mengenai

meninggalkan shalat jama'ah; karni telah mernaparkannya dalam
pembahasan Shalat dalam kitab kami ini dan kitab lainnya. Kitab
tersebut berisi pawajiban shalat jama'ah oleh Rasulullah $ dan

ancarnn beliau akan membakar rumah orang yang meninggalkan

shalat berjama'ah tanpa ada udzur.

Rasulullah # dun para sahabat beliau menikah,

tidak safu pun dari mereka yrang meninggalkan shalat jama'ah atau

shalat Jum'at garagara menggilir isti barunya selama fujuh atau

tiga hari. Pendapat itu adalah kesesatan 3nng dibuat syethan.

Tentang melakukan safar bersama salah seorang istingra;

dua orang isfui, atau tiga orang istinSra mdalui prosedur undian,
memang bersumber dari Rasulullah $- Keterangan ini seperti

yang kami dari jalur periura3Tatan Muslim; Ishaq bin
hrahim bin Rahawaih menceritakan kepada kami, dari Abu Na'im
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Al Fadhal bin Dukain, AMul Wahid bin Aiman menceritakan

kepada kami, hnu Abu Mulaikah menceritakan kepadaku dari Al

Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia

merlrhrkan: "Apabila Rasulullah $ pergi jauh beliau mengundi

para istuin5n. Undian dimenangkan oleh Aisyah dan Hafshah.

Mak4 berangkat bersama beliau."

Abu Muhammad berkata: Apabila suami bersama istrinya-

seperti kami terangkan di depan- dengan undian, maka jatah

Silirannlra selama perjalanan ifu Udak dihitung, karena suami keluar

bersama istinp atas dasar yang benar, dan bukan karena

kecenderungan atau sikap pilih kasih.

Apabila suami keluar bersama istri tanpa undian, maka

safar ifu dihitung sebagai jatah gilirannya, dan suami wajib

mengganti gilinn istui yang Udak ikut dalam perjalanan. Demikian

pendapat AsfSSnfi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah, Malik, dan seluruh ulama madzhabnya

berpendapat, bahwa suami boleh keluar dengan salah seorang

isfuinya tanpa undian.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil, karena

bersikap adil terhadap seluruh isti adalah fardhu, seperti yang

telah kami jelaskan. Suami tidak boleh mengistimer,vakan salah

seroarg istinp dalam hal ini, kecuali sesuai ketenfuan nash. Nash

hanya mernberikan pengistimanraan dalam safar melalui

mekanisme undian saja. Selain itu adalah perbuata zhalim.

Jika dikatakan: bahwa suami tidak boleh berpergian dercgan

salah seorang isti4la. Maka kami katakan: Benar. Suami hams

bersikap adil terhadap para istrinya ketika melarang sesuatu. Sikap

tersebut bukan berarti dia cenderung pada salah seorang dari
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mereka. Adapun jika suami bepergian tanpa undan dengan salah
seorang istrinya, maka berarfi dia telah condong Sa salah
satunya, dan ini pertuatan zhalim 5nng tidak haht. -Harrya kepada
Allahlah kami memohon tauftk.-

1901. Masalah: Seorang lelah fidak boleh menggilir
ummul walad dan budak u/anita bersama ishinlp jika ada. Masalah
ini tidak dipedebatkan.

Dalilnya adalah ftrman Allah {t,

""&16 ;Kr, c j z,s"Eij;:, $ * SE

'Kemudian jila karnu Alrut frdak abn &pt ffita, frl
Maka (kawinilah) seonng aja, abu hfuk&dalr tprfl lamu
miliki." (Qs. An-Nisa' [4]' 3).

Allah tidak mernberikan hak k€eada hamba satraya yang
mawajibkan tuannya bersikap adil padarqp. K€fika tdak ada hak
giliran pada budak, maka dia pun udak bol€h terfibat daram
perkara yang wajib, fifu antara orang yang tidak bqhak dengan
orang yang berhak.

Seandainya isti dengan senang hati memberikan giliran,
maka suami boleh menggilir budak u,anitantB karena gih,an
adalah hak isti yang boleh ditinggalkan rilo dia rela- Akan tehpi,
suami boleh mencampuri budak unnitanya kapan prn dia rnau,
seperti dahulu dilakukan oleh Rasulullah $ terhadap lr{arit/a}t
pada hari giliran isti yang mana pun, tanpa gitran- -I{ar[E
kepada Allah lah kami memohon taufik.-
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L9O2. Masalah: Batas menggilir istri adalah satu malam

atau lebih sampai dengan fujuh malam bagi setiap istri. Suami

tidak boleh menggilir istrinya lebih dari tujuh malam.

Satu kaum berpendapat: Giliran setiap istri tidak boleh lebih

dari tiga malam.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Giliran masing-

masing isti tidak boleh lebih dari safu malam. Keterangan ini

diriwayatkan dad Muhammad bin Al Mundzir An-Naisaburi:

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur meriwayatkan keterangan

tersebut dari Mundzir bin Sa'id Al Qadhi, dari Muhammad bin

Ibmhim bin Al Mun&ir.

Abu Muhammad berkata: Dalilke-shahihan pendapat kami

adalah 5ang kami canfumkan pada bab sebelumnya,

yaitu sabda Rasulullah $ kepada Ummu Salamah @, flJ t>ii; O1

#r'ri? "Jika aku menggilirmu tujuh, aku pun menggiliri tujuh

malam Fda isbiku. "

Jadi, adalah shahih seorang suami boleh menggilir istrinya

tujuh hari atau kurang dari itu. Sebab, kurang dari tujuh malam

adalah sebagian dari tuiuh malam.

Sementara menggilir istui lebih dari tujuh malam itu
terlarang, seperti keterangan yang kami sampaikan sebelumnya,

tentang kauajiban suami unfuk bersikap adil terhadap para

istinya.

Seandainya boleh menggilir isbi lebih dari h{uh malam,

maka tentu beliau bermalam pada salah seorang isfui sesukanya

walau sampai bertahun-tahun, dan berkata, "Aku akan menggilir

isti png lain seperti ini." pendapat ini batil dan zhalim.
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l
Memang benar adanya, bahwa batasan giliran malam ifu

mengacu pada jumlah yang diperbolehkan oleh nash saia.

Seandainya tidak terdapat atsar ini, maka kami tdak akan

memperbolehkan giliran lebih dari safu malam. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

Semalam lebih kami sukai, karena batasan itulah yang

diperbolehkan oleh atsar kedua terkait giliran Rasulullah terhadap

para Ummul Mukminin.

1903- Masalah: Jika seorang istri merelakan malam

gilirannya untuk madunya, maka itu diperbolehkan. Jika dia

berubah pikiran dan mencabut kepufusannya, maka hal tersebut

pun diperbolehkan.

Dalilnya adalah keterangan yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwayatan Ahmad bin Syraib; Ishaq bin Rahawaih

menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid mengabarkan

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

Ummul Mukminin, dia menufurkan: Memasuki usia senja, Saudah

binu Zam'ah berkata, "Wahai Rasulullah, aku relakan hari giliranku

unhrk AisSnh?" Jadi, beliau memberi jatah giliran dua hari unfuk

Aisyah: satu hari gilirannya dan satu hari lagi giliran Saudah.

Riwayat berikut shahih, bahwa Rasulullah $ meminta izin

kepada para istuinya dikala sakit menjelang wafat untuk diraunt di

kediaman Aisyah. Beliau pun diberi izin.

Sementara pendapat kami, bahwa isti berhak menarik

kembali jatah giliran yang diberikan pada madunya, hal ini didasari

oleh alasan, bahwa setiap hari ihr bukanlah hari sebelumnya.

Memberikan hari yang belum diketahui itr: tidak diperbolehkan.
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Giliran merupakan pemHehan png terjadi pada hari itujuga,

yaifir ketka tdah tiba saatrla- Seorang isffi berhak unhrk tidak

menjalani kebolelran ters€hfi, dan rhsrahan hak yang telah

diberilon Allah & padanya- -Huty. kepada Allahlah kami

memohon taufik-

Hul$m Hubungan Badan dan Etika Elersanggama

1904- Masalah: Seomng suami boleh mencampuri

seluruh isfui dan budak wanitaryn dalam safu kesempatan. Jika dia

bersuci setiap selesai mencampuri dua orang istinya, maka itu

lebih baik Apabila dia tdak mandi bar, selain setelah

mencampuri ishi png terakhir, maka ifupun bagus, dan tidak

mahuh.

Diriunyatkan dari ialur periunyatan Ahmad bin Syuaib;

Muhammad bin Manshur mensitakan kepada kami, Sufuan bin

L\rainah menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Tsabit Al

Bunnani, dari Anas bin Mahh bahwa Rasulullah I **ggilir para

isfoinya dalam sahr rnahrrL kernudian mandi sekali-

Abu Muhammad be*ata: Para budak wanita termasuk istri

seseoftmg. Allah B berfirman,

"#eJytr-s(4('ti;l;-'H'#
'Dilplall<an bgimu Na malam hari puasa

dengan istimu, "(Qs. Al Baqrah l2l \871.
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Ahmad bin Muhammad bin Al Jazur mengabadon kepada
kami, Wahb bin Musirrah menceritakan keeada lomi, Muhammad
bin Wadhdhah menceritakan kepada karni, Abu Balor bfor Abu
Syaibah menceritakan kepada kami dari Yadd bln Harib, dari
Hammad bin Salamah, dari AMurrahman bin Fuhn bfoi Abu Rafi',
dari saudara perempuan ayahnp; Salma binfi Abu tlafi', dari Abu
Rafi, bahwa Rasulullah I menggilir para istoinya dalam satu

malam, lalu mandi besar setiap selesai safu isfoi. Abu Raft'bertata:
Aku bertanya padan5a, "Wahai Rasuhilat\ andaisaja tnn mand
satu kali?" Beliau menjawab, 'lni lebih srci dan lebih bailc'Atau
beliu bersaMa, "[-ebih bersih."

Ali berkata: Seandaingn tdak ada hadits hi" maka terrtu
mandi besar setiap usai mencampri dua isffi ifu l€hh baih karena
tidak adan5n larangan dari beliau- -Hanlra keeada Allah lah karni
memohon taufik.-

1905. Masalah: Tidak diperbotehkan berhftrmsan intim
leurat dubur. l-arangan ini berlaku kefika dengan lfri
maupun bukan isti (budak wanita)- Sdanglcn lar:angan s€r{garna
leryat dubur itu adalah terhadap sdah isbi, tral ihi berdmrkan
ijma' yang mq/akinkan. Sementara larangan sergprna l€ilnt
dubur terhadap isti, maka terdapat perb€daan pendapat
Pertedaan ini bersrmber dari hnu Umar dan dari l{aft'-

Dirir,vaSratkan kepada kami dari plur periurayatan Ahmad
bin Syuaib; Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Daud meriwayatkan keeada
kami, Ashbagh bin Al Faraj mencertikan keeada lorni,
AMurrahman bin Al Qasim menceritakan k€eada lomi, da
berkata: Aku bertanya kepada Malik Di Mesfo di arrtara kami
terdapat Al-l-aits bin Sa'd, ada 37ang merrceritakan dari At Harib
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bin Ya'qub, dari Sa'id bin Yasar- Sa'id menufurkan: Aku bertanya

keeada Ibnu Umar, 'Kami mernMi beberapa oremg budak wanita,

hhr lruni mqrbhm*lh mereka. Ibnu Umar bertanSn, "Apa ifu
bhmilt?"Sa id mentruab, 'Kami merrggaulinya dad ialan duhr."

hrru Umar berkata, 'W&, t{rah, I{/ah! Apakah seorcmg

muslirn mdalarkan perlruatan ini?" Malik berlota padaku, "Aku

bensalrsi, Rabiah merrceritakan kepadaku dari Sa'id bin Yasar,

bahwa dfia bertarrya keeada Ibnu Umar, dan hnu Umar menjawab,

'Tidak mamlah-"

Diriwayatkan dari jalur periwalptan Ahmad bin Syraib, Ali
bin utsrnan bin Muhammad bin Sa'id bin Abdullah bin Nufail

rnengabadian kepadaha Sa'id bin Isa menceritakan kepada kami,

Al lrtiladMhal merrceritakan kepadaku, Abdullah bin Sulaiman

merirrayat*an keeada karni dari Ka'ab bin Alqamah, dari Abu An-
Nadhar bahua dia mengabarkan padanya: Dia berkata kepada

NafT' nnula lbnu [Jmar, "Tersebar kabar tentangmu, bahwa kamu

meritlayatlon dari Ibnu Umar bahwa beliau berfatr,rn boleh

menggadi isffi l€ilrat dulnrrnya?" Nafi' menjawab, "Mereka telah

berrdu$a padalar-' Dalam lGsus ini mereka mengemukakan

b€bempa hadits, sBrg seandainya shahih kami akan mencanfum-

lon dafrl SBrE rnenam&fiqB, akan kami kemukakan

rnnti, irsfrAlhh.

Merdra berhuiiah dengan ftrman Allah &,

'Is.t*istimu dahh lilang bagimu, mal<a dabngilah

ldarywu ifu lepn aja hn daqan cam tang kanu sukai,"(Qs-

Al Bryrah l2l:2231-

b'p'{ti #;li'v'lJ L;'ft a
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Abu Muhammad berkata: A5rat ini bukan hujjah SBng
mendukung pendapat mereka- Sebab, l<ab, " anna" dalam baham
Arab, bahasa yang digunakan dalam Al Qur'an, harrya berrnakna
"dari mana" bukan "dimana". Dengan dernihan, makna ayat ini
"dari mana kamu sukai."

Allah {ft berftrman,

kgi,i'€A
"Wahai Maryan! Dari mana ini anglau podt?"(Qs- ean

Imraan [3]: 37).

Artinya, dari mana ini engkau dapatkan. Mereka
menyatakan, bahwa seadairyTa ada bagian unnita lnng
diharamkan, maka tenfu seluruhnyra haram.

Abu Muhammad ber.kata: Pendapat ini sebagairnana !,ang
mereka kemukakan andaikan tidak ada na$ yang m€nghamrrh

kann5ra.

Mereka mengatakan: Mencampuri seluruh fubuh isfoi

diperbolehkan, sekalipun penisnya melencerrg masuk dubur.

Ali menyatakan: Jika seorrng suami tidak merrurrgldnkan
unfuk mencampuri istinya selain dengan cara mernasrrklon penis

ke dubur, maka hukum senggama dmgannya itu adalah haram-

Abu Muhammad berkata, Kami mengenalisa sehrnrh dalit di
atas. Kami temukan 1ang dic€ritakan oleh Ahmad bin
Muhammad bin Al Jasur dan AMullah bin Rabi' keeada kami:
Ahmad berkata: Wahb in Musirrah meriuaptkan kepada lorni,
hnu Wadhdhah merir,rayatkan kepada karni, Abu Bakar bin Abu
Syaibah menceritakan kepada kami: Abdullah mengratakan:
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l.frrhammad bin MuawiSnh meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin

Srnib meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Sa'id Abu Sa'id

Al Aryai J<ernudian sepakat drpanggil Al Ast/ai- dan hnu Abi
qfibah meriuraSptkan kepada kami: mereka berkata: Abu Khalid

At Atrnrar kepada kami, dari Adh-Dhahhak bin

Utslrraq dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib, dari hnu
Abbr, dirber&ata: Rasulullah S bersaMa,

G';1:; \1 \L., ,it "V,, 
jt ii,r '*i y

I
tt.J)

I

'Alhh Mak akan lakilaki 5nng menggauli laki-

ffi bfr, fuu qranib leqat dubur."

R€datsi hdits ini mempakan rir,rn5nt Abdullah bin Rabi';

sern€rfiara dalam ritrnlat Ahmad disebutkan, "di dalam dubumya,"

ks&raqla txdak berbeda pendapat dalam selain rdaksi ini.

P€ndapat ini dinisbatkan kepada Ahmad bin Syuaib,

t-frfiarnrnad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-

Ts.rri meriu4latkan kepada kami, Yazid bin AMullah bin

Lhamah bfoi Al Haad menceritakan kepadaku dari Imarah bin
Ktnaimah bin Tsabit, dari aSptrn5ra, dari Nabi S, beliau bersabda,

9ro,.oo.o.1^c.pl U2 6*-.*t- |/
to ,.o'+

'.,tr-l!:l

'fuitguhnSa AIIah frdak malu tahadap *.0***
.Iagen na?@nryri uranib dari dubunt5n.'

,1A

dll 0!r/u vG;n
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Abu Muhammad mengatakan: Dua hadits ni shahih darr

bisa dijadikan hujjah. SeandainSra hadits tentang bolehnya sodomi

temyata shahih, maka tenhr dua hadits png disebutkan terakhir ini
me-nasakbnya. Sebab, menurut hukum asalnla segala sesuahr ifu
mubah, sebelum datang nashyang melarangqa.

Kedua hadits ini menerangkan apa lpng telah dilelaskan

keharamannya oleh Allah- Pengharaman sodomi tercanfum dari

Abu Hurairah, Ali bin Abu Thalib, Abu Ad-Darda', hnu Abbas,

Sa'id bin Al Musayryib, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf,

Thawaus, dan Mujahid. Pendapat ini disampaikan oleh Abu

Hanifah, Asy-Syafi'i, Sufuan Ats-Tsauri, dan lain-lain.

Aku tidak merir,uagratkan kemubahan praktik ini dari

seorang pun selain dari hnu Umar saja dengan segala

kontradiksinya. Dirirlnyatkan dari Nafi' dengan segala kontradiksi
yang ada, dan dari Malik berikut kontradiksinya. -Han1n kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

1906- Masalah: Tidak seorang pun yang halal

mencampuri wanita hamil dari hubungan dengan pria lain- Jika dia

melakukannya, maka dia dikenai sanksi. Jika unnita tersebut

adalah budak wanitanya, maka dia urajib memerdekakan anak

yang lahir darinya dari kehamilan tersebut- Namun, si budak tidak

merdeka karena tindakan tersebut.

Dalilnya adalah keterangan Snng diriunptkan kepada kami

dari jalur periwayatan Muslim, Muhamrnad bin Al Mutsanna

menceritakan padakr, Muhammad bin Ja'far Ghundar

meriwayatkan kepada kami, Syr'bah meriwalrad<an kepada kami

dari Yazid bin Humaid, dia menutr-rkan: Alan mendengar
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AMurrahman bin Jubair menceritakan dari ayahn5a; Jubair bin

Nufair, dari Abu Ad-Darda', bahwa seorang pria yang dipasung di

atas gerbang Fustat karena menggauli seorang wanita dibawa ke
hadapan Nabi $. Beliau bertanya padanya, "Apakah dia akan

disiksa akibat unnita tersebut?" Mereka menjarlrab, 'Ya!"
Razulullah $ bersaMa,

O z la? t o./ o0i r;.; -uij
tzol- lzz trt o. ,.roico-P 4r-r Jlr+ l-:rJ

z ) t ,t o a , . .o'-.
_f S LcJ*:--o- ea+ Y ;3 i'ri'r7

,i .
slj &_i Y

ci
e{k

'Sungguh, alil fumal<sLd alan melalaafuSn dengan lalaat
t/ang al<an masuk ke dalam . hgaimana dia

alan mewmrisin5n, sdangl<an dia tidak halal baginya? kgaimana
dia al<an mela5nnin5n, sdangl<an dia tidak halal bagin5a?"

Abu Muhammad berkata: Tidak ada hadits lain png shahih

tentang menggauli wanita !,ang sedang hamil.

Keffka fidak halal bagi seseorang menggaulinlra, maka dia haram

memilikinlp. Kefika dia haram r.rnfuk dirniliki, maka hukumnlra pun

haram. Sebab, pdahrntn pastilah seoftng budak atau laki-laki

merrdeka.

Mensenai pernberian saksi kepada pelalu tndakan ini, hal

ifu karena dia telah melalnrkan yang mr.rrgkar. -HanF
kepada Allah lah kami memohon taufik.-
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Hukum A#

L9O7 . Masalah: ,4zl setelah berhubungan intim dengan

wanita merdeka atau budak wanita hukumnya tidak dipertolehkan.

Dalilnya adala, keterangan png diriur4ratkan kepada kami

dari jalur periwayatan Muslim; Ubaidillah bin Sa'id meriwayatkan

kepada kami, Al Maqburi; Abdullah bin Yadd meriwayatkan

kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyrrb meriwayatkan kepada kami,

Abu Al Aswad -dia anak yatim Urunh-mencerihkan kepadaku

dari Urwah bin Az-Zuban, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari

Judamah binti Wahb saudara perempuan Ukasyah, dia

menuturkan: Aku menemui Rasulullah * y*rS berada di tengah

orang-orang, lalu bertanya padanSn tentang azL Rasulullah #i
menjawab,

@;+ ',',;;:rt s$ ,f:-p3 |u4r llSr e:;
"Ifu mengubur anak hiduphidup Jnng sarnzt " Beliau lalu

membaca, "dan apabila bayi-bayi prempuan tang dikubur hidup-

hidup ditanya, "(Qs. At-Taku,iir [81]' 8).

Abu Muhammad berkata: Hadits ini sangat shahih.

Orang yang memperbolehkan ,4zl Wargumen dengan

hadits Abu Sa'id yang terdapat redaksi, "Tidak harus bagi kalian

untuk tidak melalrukann5n. "

6 'Azl, mengeluarkan sperrna di h.rar vagina; s€gqa mengeluarkan penis dari
liang senggama sesaat sebelum ejalnrlasi-
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Ali berkata: Hadits ini lebih cenderung melarang Azl.
Perrryataan png sarna diriwaSptkan oleh hnu Sirin. Mereka
berhujjah dengan Nabi $ terhadap pemyataan

seorang Yahudi, "Da adalah bayi paempuan yang dikubur hidup
hidup dan kdl." Juga, berargumen dengan hadits-hadits lain yang
idak shahih.

Abu Muhammad ber{rata: Beberapa hadits di atas
disanggah oleh hadits Judamah png telah kami sampaikan. Kita
ketahui, hulom asal segala sesuafu adalah mubah sesuai firman
Allah €i,

G&$ia.vrk6t,
"Dialah (Allah) tnng segala ap tnng ada di

burni "(Qs. Al Bqarah I2l:291.

Mengaan pada ayat ini, maka segala sesuafu ifu halal
hingga turun ayat yang mengharamkannya. Allah @ berfirman,

'Pdalnl Allah telah manjelaskan krydamu aF tnng
di;hanmlran-IU5a k@amu. "(Qs. Al An'aam t6l: 119)-

Jadi, shahih bahun hadits Judamah png menghammkan
Azl dalil ]Eng menasl<h selunrh kemubahan
s€beknn1,4 dimana fidak diragukan lagi bahua hal itu mubah
sebehrrn dan sesdah diuhrsngra Nabi $. Ini perkara 3rang dirkini.
S€bab, Rasrlulhh $ mengabadon bahua ,4zl mantplan bentuk

bayi perernpuan secara hiduphidup (wad lpng samar.

i,
.eit

#i;e F:fi3,
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Mengubur bayi hiduphidup ihr menrpakan perttratan png haram.

Jadi, kemubahan sebelumnya telah & nasal<h secara merTakinkan-

Siapa ynng mengklaim kemubahan yang telah dr-nas;,khfu-n

bisa kembali, bahr,r,ra nasakh 57ang mqrakinkan ifu batal, maka dia

telah mengklaim sesuafu yang batil, pifu menrpakan perkara yang

sejalan dengan sesuafu yang tdak berilmu, dan tanpa dalil.
Allah S berftrman,

<4):a &b\Hrij.\;,r4 .)
.jt

"Kabkanlah, 'Tunjukl<an fukfr kfuiamnnu jila lamu
orzng yang benar. "'(Qs. Al Baqarah [2]: 111).

Keterangan shahih terrtang kernubahan Azlbqsxnber dari
Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abu Waqqash, Zaid bin
Tsabit, dan hnu Mas'ud- Semerrbra informasi shahih terrtang

larangan ,4zlbersxrrber dari sekelompok ulama salaf-

Misalnya, keterangan yang diriu,ayatkan dari Hammad bin
Salamah; dari [rbaidillah bin Umar, dari Naft', bahura lbnu Umar
tidak melakukan Azl. Dia bertata, "seandainyra aku bhu di antara

anakkrr melalarkan ,4zl alupasti menimpakan bencana padanlra-"

Abu Muhammad bakah Seseorang Udak boleh
menimpakan bencana pada sesuafu gang mubah menunrfuiga-

Diriwayntkan dari jahr periu,atatan Al Hajjaj bin Al Minhal;
Abu Awanah merirr4ntkan keeada lomi dari Ashim bin
Bahdalah, dafi 7in bin Hubaisy, bahura Ah bin Abu Thalib tidak
menyal<ai,4zL

@l - AlMuhaua



Diritmlntkan kepada kami dari jaltr periwaftan Syu'bah;

dari Ashim, dari Zin, dari Ali, Yunus bin Abdullah menceritakan

kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Bashir menceritakan

kepada kami, Ahmad bin tftalid menceritakan kepada kami,

Muhammad bin AMussalam Al Khasyani merir*ralntkan kepada

kami, Muhammad bin Bas5rar meriuralntkan kepada kami,

Yahla bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Sulaiman

At-Taimi meriwayatkan keeada kami dari Abu Amr AqlSyaibani,

dari Abdullah bin Mas'ud, bahura dia menyatakan tentang Azl: "lfit
adalah mengubur bayi perernpuan hiduphidup secara samar-"

Kami merilvayatkan hadits ini dari jalur periunptan Sa'id

bin Manshw, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi
meriwaptkan kepada kami, Abu Amr Aqrsyaibani menceritakan

kepadalm dari lbnu mas'ud, bahua dia bedcata s@l Azl, "lhr

adalah mengubur bayi perempuan hiduphidup dan kecil."

Riwapt di atas dinisbatkan kepada Muhammad bin
Baqrsgrar, AMurrahman bin Mahdi meriwaSratkan kepada kami,

Syu'bah kepada kami, T:rid bin l(humair

meriurayatkan kepada karni dari Sulaiman bin Amir, dia

menuhrkan: Akra Abu Umamah Al Bahili berkata: Dia

pernah ditanp tqrtan AzL Dia menjawab, 'Aku fidak Vakin
seorarng muslim melakukan hal itLl-"

Diriunlptkan dari jahrr periunyatan Sa'id bin Manshur;

Hus!/aim meriuraSratkan keeada karni, Ibnu Aun mengabarkan

kepada kami, dia bqkata: Naft' menceritakan kepada kami dari

hnu Umar, dia berkata, 'lJrnar memukul sebagian anak-anaknya

yang melakukan AzL'

Diriuralratkan dari iahrr periwayratan Sa'id bin Manshur;

Huq/aim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari
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menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musa1ryib, dia berkata:
Umar bin Al Khaththab dan Utsman bin Affun menEngkari AzL

Abu Muhammad mengatakan: Penerimaan informasi Sa'id
dari Utsman adalah shahila begitu pn shahih periuayatan dari Al
Aswad bin Yazid dan Thawus.

Hak Para lstri

1908- Masalah: Berbuat baik kepada isti adalah fardhu.
Tidak halal seorang suami mengorek aib para isfuinya- Orang lrang
kembali dari perjalanan pada wakfu malam, maka dia tidak boleh
masuk ke rumahnya kecuali pada unktu siang- Orang png tiba
dari perjalanan pada waktu siang, maka dia baru boleh masuk
pada wakfu malam, kecuali ada udanr yang menghalangingra-

Dalilnya perkara ini adalah firman Allah &,

'+r$t'"afilw:
"Dan pergaulilah mereka dangan baik.' (Qs. An-Nisaa' [4]:

1e)

Dan juga firman Allah Si,

9 ,-ww;$i;${;
'Dan janganlah kamu mqrrysahkan mqel<a unfuk

menyempitkan (hati) mereka. "(Qs.Ath-Thalaaq [65], 6)

I 6eal - Al Muhana



Abu Muhammad berkata: Ketika Allah mengharamkan

merryempitkan hati para istui, maka ini berarti Allah

mauajibkan seoftmg suami unfuk melapangkan dada mereka dan

unttrk tidak menyrsahkannya.

Diriuralptkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim;

Ishaq bin hrahim menceritakan kepada kami, dari Hatim bin

Isrna'il, dari Ja'far bin Muhammad, dari a1nhn3p, dari Jabir bin
Abdillah, bahun Rasulullah S menlpmpaikan khutbah kepada

umat manusia. Beliau menyampaikan baqak hal, di antaran5n

3pitu:

9Y\,rrJ*f..€Jp :rtt G ?ur t*u
oi'oe; "€3r, lt z,*t{u,*, ;,.Jffiii ( 4i} I

2z! .ot ,h..c- -f -f Ur€

ota

E;U
6 , I o. 11,f -Y:+v

u; '"t1'tf ,;1r1k $;i &t;
to 17,
uds

e tloe))
.*:'rdu e:#'r

'Elqhlstalah kepda Allah dalam urusn unnita, karena

bhn mailahi mqel<a dengan amanah Allah, dan menghakllan

kqrnfian mqd<a dangan kalimat Allah. I{alian berhak abs
mqel<a agar mael<a tidak mempercilahl<an oftng gng tidak

kalian ilkai mananpti tempt fidur l<alian. Jika mqeka
melakrkan hal ifu, pkullah merel<a dengan pukulan 5nng tidak

man5pkitlan. I{alian berkeowjiban membqi rqeki dan pkaian
mqd<a dangan can t/ang baik."

j

I
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Abu Muhammad menjelaskan: Yang dimaksLrd 'tempat
tidur" di sini menumt Rasulullah S bukanlah 'raniang unhrk
tidur". Demikian ini perintah yang jika dilanggar berkonsekuensi
hukum rajam bagi wanita muhshanah. Allah tidak memerintahkah
dalam kasus di atas untuk memukul istri dengan pululan gnng
tidak menyakitkan.

Sebenamya yang dimaksud oleh Rasulullah #f tdak Iain

adalah setiap bamng yang dijadikan alas di dalam rumah- Hadits
ini berisi larangan mempersilakan orang lain; baik lah-lah nr.upun
perempuan yang tidak diperkenan oleh suami, masrrk ke dalam
tempat tinggal atau rumahnya. Hadits ini berfrrngsi s€bagai
penjelas atas masaluh yung akan disinggung setelah ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin
Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Husain bin Ali
menceritakan kepada kami, dari Sufi7an Ats-Tsauri, dari Muharib
bin Ditstsar, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: *Rasrlullah $
melarang seseorang mengetuk pinfu rumah isfoinyra pada uralfit
malam, unhrk mengkhianati mereka atau mencari-cari aibnya-'

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu An-
Nu'man; Muhammad bin Al Fadhal Arim menceritakan keeada
kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Saygpr menceritakan
kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin AMillah, dia berkata:
Kami bersama Rasulullah $ kembali dari sebuah pep€raryFn.

Ketika kami pulang unfuk segera masuk mmah, beliau b€rsaMa,

afut tx'3).ui t-rf*"-rj
6. . : o1

e lyl{rl
).oll. t a ..

. a*i^Jl Je;*J ).).
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'Pqblnnlah hinga kalian masuk rumah di malan hari,

ryar isti tprg acak-aal<an sernpt forcist, dan isti
trury ffrk Ma di tempt sqaa manyiapkan dhi funtuk
nqrpnUt anmirya).'

"H<a ada 57ang mengatakan: ini kontradiksi. Kami katakan:
tdak, Fshu Rasrrhrllah $ telah menjelaskan maksud beliau dalam

drn riua5pt di atas. Pada hadits pertama disebutkan, agar suami

3png Frlang dari perialan jauh tidak memasuki rumah pada wakfu

malanrr sehforgga dia dapat mencari-cari ishi, baik ada

maupm fidak da. Jadi, benar adanlra bahwa afuran ini berlaku

bagi 6ang prE tiba dari perjalanan pada malam hari.

Pada hadits png lain, Rasulullah $ menjelaskan, agar

orarg yang datang dari perjalanan pada siang hari, unfuk tdak
teqge*gesa rnasuk rumah sebelum malam tiba, setelah kabar

kedmnganr5,a didengar oleh sang isfui, sehingga istri dapat

berbenah dan bensolek unfuk merqnmbut kedatangan suaminya.

Tidak boleh meni$ad<an kontradiksi pada pemlntaan
Rafrrlhh *i, selain orang l<afu. ndak ada yang menisbatkan

kontradksi pada pan sahabat sdain pelalu bid'ah, dan tidak ada

yurg meni$atkan kontradiksi pada para imam -dan generasi di
baraftrmtp- sdain orang y.ang kalburya menyimpang dari Sunnah.

-Kad berltordmg kepada Allah dari semua itu--

19G)- Masalah: Seorang isti boleh bersedekah dari

harta suamint a g;ang tidak nrsak, tetapi dengan sesuafu 1Bng tidak

b€rpargaruh tefiadap hartanlra, baik straminya mengizinkan

maupn mdarangnt/a, mengrukai atau mernbencinya.
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Dalilnya tindakan ini adalah, keterangan png diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwalntan Muslim; Muhammad bin Rafi'
meriwayatkan kepada kami, AMurrazzaq meriwayatkan kepada

kami, Ma'mar meriwa5ntkan kepada kami dari Hammam bin
Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

ti's $ f.3grti1 5eG Vu:, ii";t'A u

, t1 o o t-'.?1 
t/. .: ,!.J ,t tl.r.jl uJ !)H

a

UI \^t3 ;, # e
.ti of .^o _'.,: o( o'. o.d 9-rt Jej ,;9 y;,l C rf

'Seorang isti tidak berpuaa semenbm suaninya ada
kecuali atas izinnya; dia tidak boleh orzng lain di

sedangl<an suaminya ada keanali abs izinn5n. Apa yang
dinalkahkan dari hasil usaha suaminya, bnp perinbhn5n, maka
sebagian pahalanya unfuk sang suami."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib;

Ahmad bin Harb mengabarkan kepadaku, Abu Mu'awiyah
menceritakan kepada kami dari Al As'masy, dari Syaqiq, dari
Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah #r
bersabda,

;:* * W'il #'uif';r'-;;;i t;1

";2ia.Wr';k qri1 +c?ie ok
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'Apabila seorang isti menalkahkan dari rumah ananing
yang tidak rusak, maka dia mendaptlan phalan5a &n sruni
juga dapat pahala Jnng sama abs jerih hgi isrti ap
yang dia nalkahkan, dan bagi penjaga mandapt plnh Wg
seuna, bnpa mengwnngi sdikitpun pahala mqel<a-"

Abu Muhammad berkata: Redaksi ini merupakan tambahan

dari hadits 5nng kami dari jalur periwaptan tr{anshur;

dari Syaqiq dalam hadits ini. Di dalamnlp disebufl<an, "dd
mal<anan ntnahnSm."

Abu Muhammad berkata: Sebagian ulama 5nng lancang

menyalahi sunnah. Mereka berkata: Ini dari riwa5rat Abu Hurairah.
Abu Hurairah pemah ditanya, apakah seorang isti boleh

bersedekah dari rumah suamin5ra? Dia menjaurab, 'ndah k@rali
sesuatu dari bahan makanan pokoknSa. Pahalanlp dibagi dua

antam mereka. Isti tidak halal bersedekah dari rumah suamirya
selain dengan izinnya. "

Abu Muhammad berkata: Fatura ini bersrmber dari Abu
Hurairah. Ini diriwayatkannya dari jalur perir,uayatan Abdul lt{afik
bin Abu Sulaiman Al Arzami _dia seorang periw4;at yang

ditinggalkan riwayatnya- dari Atha', dari Abu Hurairah- Riuayat
ini gugur. Riwayat ini fidak konbadiksi dengan riuralnt Hammam
bin Munabbih, dari Abu Hurairah, kecuali oremg bodoh aftau frsik
lah 5rang menampakkan kebatilan, padahal
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Diriurayatkan dari jalur periwa5atan Muslim; Muslim bin
Hatim dan Harun bin Abdullah menceritakan kepadaku, mereka
menyatakan: Hajjaj bin Muhammad meriwalatkan kepada kami,
dia berkata: Ibnu Juraid mengatakan, hnu Abu Mulailoh
mengabarkan kepadaku, bahwa Abbad bin Abdullah bin Az-zubav
mengabarkan padanya, dari Asyam binu Abu Bakar Ash-shkldiq,
bahwa dia berkata, 'wahai Rasulullah, aku tidak ptrnya sesuatu
selain apa yang diberikan Az-zubar kepadaku. Apal*h aku
berdosa iika aku memberikan apa yang dia berikan pdalo,?"
Beliau menjawab,

hr ,;t5 €; tYt ;^W-l t, G*)t
91;

"Berbagilah semarnpunu, dan jangan kikir, sdtinga Altah
kikir padamu-"

Abu Muhammad berkata: penerimaan hdits Hajjai dari
Ibnu Juraij ini 'ralid. Akan tetapi, dia sering mengatakan, 'lbnu
Juraid berkata." Di antara orang 5nng berpandapat demihan
adalah Ummul Mukminin @, seperti diriuaptkan dari jalur
periwayatan Muhammad bin AMullah bin yazid Al Mr:qri, sut/an
bin utaibah meriwayatkan kepada kami dari Isma'il bin Abu
Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari istringra, bahura dia
mendengar Aisyah ummul Mukminin @ di saat seo.mg
perempuan bertanya padanya, "Apakah aku boleh mernberi
makan dari rumah suamiku?" Ummul Mukminin menjawab,
"Selama hartamu terjaga dengan hartanSa. Allah @ berfirman,
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'Nabi itu lebih utama bagt orang-orang mukmin

dibandingkan dii mereka sendiri. "(Qs. AlAhzaab [33]: 6)

Pada ayat yang lain Allah berfirman,

lr U&.r;;r$;1|K,

;\ 6 f1;;' {ii 63 til r-i, {;*t t( 6

'Dan frdaHah panbs bagi laki-laki yang mukmn dan

perempuan Jnng mukmin, apabila Allah dan Rasul-N5n telah

menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan 6pn7 lad bagi

mereka tentang un$an mereka. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Ketika Nabi $ memubahkan praktik ini, maka tidak ada

alasan bagi suami unfuk melarangnya sama sekali.

1910. Masalah: Seorang istri sama sekali tidak wajib

melayani suaminya dalam hal apapun; tidak dalam membuat

adonan, memasak, mencuci, menyapu, menganyam, menenun,

dan lain sebagainya. Seandainya ishi melakukan semua itu tenfu

itu lebih utama baginya.

Seorang suami harus memberi istrinya pakaian yang telah

dijahit lengkap, makanan yang telah dimasak secam semputna.

Istuinya hanya berkewajiban untuk memperbaiki perlakuannya.

Istri tidak boleh berpuasa sunah, sedang suaminya berada di

rumah tanpa seizinnya. Dia tidak boleh mempersilakan orang lain
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yang tidak disukai suaminya masuk ke dalam rumah. Istri tidak
boleh menghalangi dirinya saat suami menginginkannya. Dan, isti
wajib menjaga harta suami yang berada padanya.

Abu Tsaur berkata: Seorang istri harus melayani suaminya
dalam segala hal. Mungkin dia mendasari pendapatnya dengan
atsar yang shahih dan Ali bin Abu Thalib, dia menuturkan,
"Fathimah mengeluhkan kedua tangannya yang kapalan karena
membuat tepung." Dia memberitahukan hal ifu kepada
Rasulullah $, ketika dia meminta seorang pelayan padanya.

Juga berdasarkan hadits yang shahih. dari jalur periwayatan
Asma' binti Abu Bakar, dia berkata: Aku melayani Az-Zubar
layaknya pelayan rumah. Dahulu dia mempunyai kuda, akulah
yang mengums, memberi pakan, dan merawatnya

Dan, memjuk pada hadits shahih dari jalur periwayatan
Asma', bahwa dia memberi pakan dan memberi minum kuda
milik Az-Zubat, memasang geribanya, membuat tepung, dan
memindahkan bili kurma yang ada di tanah dengan menaruhnya di
atas kepala dengan jarak sejauh dua pertiga farsakh dari rumah.
Rasulullah *& bertemu dengan Asma' yang sedang memindahkan

bili kurma. Beliau bersabda,
/ .^ g z lO / /

i-u=Jt qji )Wdt ititi 'Jle trli' 
.,'at;:tui * j;GiI ";r^ryr

Ketika dua orang yang utama ini melakukan pengabdian
yang berat ini, maka siapa perempuan setelah mereka 5nng lebih
luhur dari ifu. "
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Abu Muhammad berkata: Para penggagas pendapat ini
tidak dapat menggunakan satupun dari hadits-hadits ini sebagai

hujjah, karena ifu fidak terkait dengan masalah ini atau masalah
lainnya. Rasulullah $ memerintahkan mereka berdua (Asma' binti

Abu Bakar dan Fathimah binti Muhammad) untuk melakukan
pekerjaan itu- Sebenamya mereka mengerjakan fugas ihr dengan

suka rela. Mereka adalah orang yang utama dan pelaku kebaikan.

Kami tidak boleh melarang seorang istri yang melakukan
pekerjaan tersebut dengan suka rela. Kami sebenamya sedang

berbicara tentang rahasia kebenaran yang wajib ditetapkan melalui

fabua dan pufusan hukum.

Jika dikatakan, bahwa Allah S berfirman, ?ffi ';tg

't*1 W \;i $ "Tetapi iika mereka menaatimu, maka

janganlah kanu mencari-cai alasan unfuk men5rusahkannya. " (Qs.

An-Nisaa' [4], 34). Maka kami katakan:Permulaan ayat ini
menjelaskan alasan mengapa perempuan wajib menaati suaminya.

Allah & berfirman, g "Ct:+;tS <jW <;,f,i;6,-#6
"j."4 4F W $ F1S 'bg '1$i;t5 @t45
'Perempuan-perempuan yang karnu khawatirkan akan nus5ruz,

hendaHah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkantah

merel<a di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah

mereka. Tetapi jila mereka menaatimu, mal<a janganlah kanu
mencari-cari alasn unfuk men5rusahkann5n " (Qs. An-Nisaa' [4]:
34). Jadi, shahih bahwa seorang istri wajib patuh kepada suami

hu.,ya ketika diajak untuk berhubungan intim saja.
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Rasulullah db terah menjeraskan apa .uja kqrrajiban seomr*
suami terhadap istri- Kami terah memaparkannga daram dua
masalah, sebelum masalah ini.

Siapa gang mevuajibkan istri unfuk melalpni safu hal buton
hal lain, sungguh dia terah mensyariatkan se$atr yang tidak
diizinkan oleh Allah S, mengucapkan sesrnfu ,"* d.k $ahil\
dan perkara 1rang tidak ada aasrlrya.

Begitu pula Rasurulrah #i terah menidaskan" kita u,aFb
menafkahi dan memberi sandang istri dengan ca,uyang baik Jadi,
benar lah apa 5nng terah kami sampaikan, bahnra secang suami
wajib memberikan rczeki kepada istui yang bl,u hnssung dimarran
dan pakaian yang bisa dikenakan. Sebab, b"-* yang befun
dapat dimakan dan bahan pakaian !,ng beh,,n dapat dfte,akar\
kecuali harus diadoni duru, dimmak, disuram, ditor,rru dipotong,
diwamai, dan dijahit bukanrah reeki,dan bukan puh par'ian- Har
ini tidak diperdebatkan dari sisi bahasa dan falta sedangr'n
menjaga aset suami yang ada pada istui adatah suafu r*,,eiibart
tanpa adan3n perbedaan pendapat.

1911- Masalah: wanita tdak halar menqrrnrr nrrtutrya,
kecuali karena darurat dan udak dapat ditrindari, dan fidak bd€h
menyambung rambuhrya dengan sesuafu; dengan sebagian
rambuforya, atau dengan rambut orang rain" rarnh.t bforatang; hrru,
dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa besar.

Seorang vuanita juga tidak halal merenggar{gkan glgirya,
mencabuti bulu yang fumbuh di tvajahnya, tdak harar mentato
bagian fubuhn12a dengan ukiran, cerak, atau rainnya- Jirra da
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melakukan hal itu, maka dia dilaknat, baik dirinya dan orang yang

mentatonya.

Dalilnya atas semua perkara ini adalah, keterangan yang

diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib;

Muhammad bin Musa Al Hirasy menceritakan kepada kami, Abu

Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Hammam bin

Yahy. meriwaSntkan kepada kami dari Qatadah, dari Khalas, dari

Ali, dia berkata: "Rasulullah $ melarang wanita mencukur rambut

kepalanya."

Jika diahal memang terpaksa melakukan itu, maka

Allah S sudah berfirman,

"Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang

dihanml<an-N5n kepadamu, kecuali jika kamu dalam kadaan
terpka. "(Qs. Al An'aam [5]: 119).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib;

Muhammad bin Al Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Yahya

bin Sa'id Al Qaththan meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin

Uru/ah, dia berkata: Fathimah binU Al Mundzir menceritakan

kepadaku dari Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia

mengatakan: Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah $$, lalu

bertanSn, "Wahai Rasulullah, aku punya seorang putri Snng akan

menikah. Dia mengeluh rambutnya rontok. Apakah aku berdosa

kalau aku menyambung rambutnya?" Rasulullah # menjawabnya,

^V";A5t rlrrtr os

Ai;F'Y1yi#ire F:#s,

?
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"AJlah melaknat wanita yang menyambung rarnbut dan
umnib 5nng meminta menyambungkan rambut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib;

AMurrahman bin Muhammad bin Salam mengabarkan kepada
kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dari
Sufi7an Ats-Tsauri, dari Manshur, dari hrahim An-Nakha'i, dari
Alqamah, dari AMullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulull"h &
melaknat para wanita yang mentato, para wanita yang minta
ditato, para wanita yang mencabut rambutrya, para r,rnnita yang

merenggangkan giginya agar tampak cantik dengan mengubah
ciptaan Allah.

t9L2- Mas:alah: Berbohong satu sama lain baE
pasangan suami istri yang dapat menumbuhkan rasa cinta itu tdak
mengapa. Hal ini seperti keterangan yang diriwayatkan kepada
kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Abu Shalih
Muhammd bin Muhammad bin Zanbur Al Makki menceritakan
kepada kami, hnu Abu Hazim; Abdul Az:zbio Abdul Wahhab bin
Abu Bakar meriwaSntkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari
Hamid bin Abdurmhman bin Auf, dari ibunya; Ummu Kultsum
binti Alqamah bin Abu Mu'aith, bahwa dia mendengar
Rasulullah $ bersaMa,

'J:rr; ,/6t u U- y';r ,6)S i!i( Lt

C
tt
JAji ,y';tt ,ati2lt )o ,

J,l .r
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o'-rli ii";t, ,;frlt L:^;"
t ,'
J*

')tt

"Aku tidak menganggapnya sebagai dusta: Orang yang

mendamaikan antara pihak tnng bertikai. Dia menguapkan

perkataan unfuk mendamaikan; orang yang mengucapkan

perl<ataan dalam perang; dan orang yang berbicam dengan

isbiryn, dan isti jnng berbicara dengan suaminya."

1913. Masalah: Tidak halal memberi dengan cara batil.

Demikian ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur periwayatan Al Bukhari; Sulaiman bin Harb menceritakan

kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari

Hisyam bin Urwah, dari Fathimah binti Al Mundzir, dari Asma'

binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa ada seorang wanita berkata,

"Wahai Rasulullah, aku punya seorang madu. Apakah aku berdosa

jika aku pura-pura kenyang di depan suamiku selain apa yang dia

berikan?" Rasulullah $ menjawab,

t c / '/ u oto7., ,r..;.jl'fi)';;,-f..K L;n ! €z-//
'Orang yang pura-pura kenyang dengan apa yang tidak

diberikan seperti orang yang mengenakan dua pakaian palsu."

L9L4. Masalah: Khusus bagi anak kecil, maka boleh

bermain-main dengan gambar. Gambar tidak halal bagi selain anak

,7'Fl
(6\:
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kecil- Gambar diharamkan kecuari dalam kasus ini, dan
mengecualikan nomor yang ditulis dalam pakaian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjai;
Abu Bakar bin Abu syaibah dan Amr An-Naqid meriwayatkan
kepada kami, mereka berkata: sufi7an bin uyainah menceritakan
kepada kami, dan Az-zuhn, dari ubaidillah bin Abdullah bin
utbah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Thalah, dari Nabi s, beliau
bersabda,

i,r*tr* yG; &1u;sr p"iu
'Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di

dalamnya terdapat anjing atau gambar.,,

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; eutaibah
menceritakan kepada kami, Al-laits bin sa'd menceritakan kepada
kami dari Bukair bin Al Asyai, dari Bisr bin Sa,id, dari Zaid bin
Khalid, dari Abu Thalhah Al Anshari, bahwa Rasulullah S
bersabda, it* * q. ,pu ts ,s..ult L1 *sesungguhnya 

matait<at

tidak akan masuk rumah yang di daramnya terdapat gambar.,,
Kemudian Zaid bin Khalid mengadu, kami pun mengunjunginya.
Temyata di atas pintu rumah terdapat karpet yang bergambar.
Aku pun berkata pada ubaidillah Al Khaulani; anak tiri Maimunah
ummul Mukminin, "Apakah zaid berum memberitahu kami
tentang gambar?" Ubaidillah menjawab, *Apakah kamu fidak
mendengamya saat dia mengatakan, 'selain nomor di dalam
kain'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib,
Muhammad bin Rafi' An-Naisaburi menceritakan kepada kami,
Hujain bin AI Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Azizi
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bin Abu Salamah Al Majisiyun mengabarkan kepada kami, dari

Hammam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul

Mukminin, dia berkata: Rasululluh # memasukkan safu per satu

teman-temanku yang akan bermain denganku dengan permainan

anak-anak perempuan yang masih kecil.

Hukum Hubungan Badan (Wathi

1915. Masalah: Mengenakan penutup ketika

berhubungan intim hukumnya fardhu.

Allah S berfirman,

i5(r,K{6 ;Ki1 i$'$, ;4-G;( 6ji 46.
5;:,; A ;fi; r5; $ ;7E iS "L (L, W i

'# *t 3;i"W1i? 17; :y, ;,#,U &V.
"Wahai orang-orang yang beiman! HendaHah hamba

sahaym (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-

orang 
'nng 

belum bahgh (dewasa) di antara kamu, meminta izin

kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum shalat

Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah

hai, dan setelah shalat Isya. (Itulah) tiga aurat (unktu) bagi kamu."

(Qs. An-Nuur l24l: 58). Begitu juga dengan menceritakan

hubungan badan, maka itu juga tidak diperbolehkan.
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L916- Masalah: Seorang suami halal melakukan apa saja
selain penetrasi (memasukkan penis ke dalam vagina) pada isfuinya
yang sedang datang bulan. Masalah ini diperdebatkan oleh para
ulama.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Isma'il bin
Ishaq; Muhammad bin Abu Khadas menceritakan kepada kami,
Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Az-
zubair menceritakan kepada kami, dari Ar easim bin
Abdurrahman, dari Abu umamah AI Bahili, sahabat Rasulullah $,
dia berkata: umar bin AI Khaththab menufurkan, "Kami tidur
bersama isfui yang sedang haid, dalam safu kasur dan safu selimut
karena keterbatasan. sedangkan jika Allah memberikan
keleluasaan kasur dan selimut, maka kami tidur terpisah dari
mereka, seperti yang Allah perintahkan."

Hamam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin
Aiman menceritakan kepada kami, Abu Isma'il Muhammad bin
Isma'il At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, sufyan bin Uyainah
menceritakan kepada kami, Manbudz Al Makki meriwayatkan
kepada kami dari ibunya, dia menufurkan: Karni berada di
samping Maimunah, lalu masuklah hnu Abbas. Maimunah berkata
padanya, "Anakku sayang, ada apa denganmu. Rambutrnu
tampak kusut?" Dia menjawab, "Tukang sisirku sedang haid.,, Dan
setemsnya.

Orang yang mengemukakan pendapat ini berargumen
dengan firman Allah &,
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ir r.Z< <i, b.*tp t) oe*7it e'JIAt \3i€6 i'J'; S,
b
'bAg'- t;

"Katakanlah, Tfu adalah sesuafu yang kotor.' Karena ifu
jauhilah isti pada waktu haid; dan iangan kamu dekati mereka

sebelun mereka sucr'. "(Qs. Al Baqarah 121:2221.

Diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur

periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Sa'id menceritakan

kepada kami, Sa'id bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami,

Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada

kami, dari Abu Al Yaman, dari Ummu Darrah, dari Aisyah Ummul

Mukminin, dia menufurkan, "Apabila datang bulan, aku pindah

dari tempat tidur ke tikar. Kami tidak mendekati Rasululluh #,
dan tidak dekatdekat dari beliau hingga kami suci."

Riwayat ini fidak berkekuatan hukum, karena berasal dari

jalur periwayatan Ummu Darrah. Dia tidak diketahui dan tidak

dikenal identitasnya.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Suami boleh

menyenfuh baEan fubuh dari pusar ke atas saja, dan tidak boleh

menjamah baEan tubuh di bawah ihr.

Keterangan ini seperti hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Abu

Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim Al Bajali, bahwa ada sekelompok

orang bertanln kepada Umar bin Al Khaththab, tentang apa yang

halal bagi suami dari istoinyra yang sedang haid. Umar menjawab,

"Bagimu bagian h.rbuh di atas kain. Jangan melihat bagian di

bawahnlra sebelum dia suci."
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Diriwayatkan dari jalur perir,rnyatan Abdunazzaq; dari Ibnu
Juraij, dari Musa, dari Nafi', bahvra Ibnu umar nrengirim utusdr
kepada Aisyah ummul Mukminin unfuk merninta futwa tentarE
hukum berdekapan dengan istoi l.ng s€dang haid- Aiqrah
menjawab, "Ya, engkau fuhrp bagian baunhnS;a dergan kairL.

Diriwayatkan dari jalur periurayatan Abdurrazaq; dari
Ma'mar, dari Alyub As-Sikht!,ani, dari lbnu Sirin, dari $umii,
satu pendapat: "Bagimu bagian fubuh di atas 1xrsatr-.

Ma'mar menyatakan: Aku mendengar Gfiadah b€rkata,
"Bagimu bagian fubuh di atas kain.'

Diriwayatkan dari jalur periunyatan Abdurmzzaq; dari lbnu
Juraii, dari sulaiman bin Musa, dia b€*atil 'Bagian trhrh lprg
berada di bawah kain hukumnya haram-'

Pendapat ini didukung oleh lbnu Jura$, dari Aftra., .tia
berkata, "wanita haid boleh berdekapan dengan snmlnya, Fka
tubuh bagian bawahnya difutup kain.' I{arni hngsung
keterangan tersebut.

Para pendrkurrg pendapat ini berargrnnen derrgan hadits
berikut. Kami meriwayatkanngra dari Rasduilah $, bdiau
bersaMa,

'r|"rt6?.G €i i:;t'u,trAc$,
.r6pl

"Adapun apa yang diperblehkarl bgi srang ; ;
isbin5n 5ang sdang haid, adalah bagian tufuh & atu loin'
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Abu Muhammad ber{<ata: Hadits ini diriwayatkan kepada

kami dari beberapa jalur periwayatan yang shahih pada seorang

pria y'ang bernama Ashim bin Amr Al Bajali Al Kufi, dari Umar bin
Al l(haththab, dari Rasulullah $. Ashim yang merupakan

periwa5nt hadits ini, dia tidak mendengar dari Umar, karena kami

meriuraptkannya dari jalur periwayatan Abu Ishaq As-Sabi'i, dari

Ashim bin funr, dari Umair maula Umar. Umair ini Udak diketahui

identitasn5ra.

Diriurayatkan pula kepada kami dari ialur periwayatan

Syr'bah; dad Ashim, dari seorang pria, dari kaum yang bertanya

langsung kepada Umar tentang kasus ini.

Mereka iuga berhuijah dengan hadits lain dari jalur

periuraptan Abu Daud; Hanrn bin Muhammad bin Bakkar

menceribkan kepada kami, Marwan bin Muhammad menceritakan

kepada kami, Al Haitsam bin Humaid menceritakan-kepada kami,

Al Ala bin Al Harits menceritakan kepada kami, dari Hizam bin

Hakirn, dari saudara ayahnya, bahwa dia bertanya kepada

Rasuhrllah #, 'Apu 3lang halal buatku dari istiku 5nng sedang

haid?" Beliau merf ararab,

" Elagimu ap t/ang bmda di abs kain.'

Riurapt ini udak shahih, karena Hizam bin Hahm
peritmyat yang dha'if. Hizam adalah orang yang

meriuaptkan tentang mernbasfi dua testis setelah keluar madzi.

Marwan bin Muhammad 5nng meriwayatkan hadits dari Hizam

juga menrpakan periwayat yarg dha'if.

')t)yt'o';6 a)
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Selanjutrya, hadits yang diriwayatkan dari jalur periu,ayafran

Abu Daud; Hisyam bin Abdul Malik Al Yazani menceritakan
kepada kami, Baqi5yah bin Abdul walid meceritakan kepadalq
dari sa'id bin AMullah Al Aghthasy dari Abdurrahman bh Aidz Al
Azdi: His5am bin Qirath Al Azdi; gubemur Himsha berkata dari
Mu'adz bin Jabar, dia menufui.kan: Aku bertanlra keeada
Rasulullah $ tentang apa yang dihalalkan bag lald-lah dari
istinln png sedang haid. Beliau menjawab,

.'Jif u; ; i;At r, 1 ;$r 6 rt'; t1

"Ap gang berada di atas ; ;"-*, manjrya &i dari
itu lebih ubna. "

Hadits ini Udak shahih, karena bemsal dari jahr
periwayatan Baqiyryah -seorang periwayat yang dha'if- dafiSa'il
bin AMullah Al Aghthasy, yang juga tidak diketah.d dan tdak
dikenal identitasnya.

Hadits selanjutr,ya diriwayatkan dari jalur periwayatan lbrm
Abu SSnibah; Abdurrahman menceritakan kepada larni"
Muhammad bin Kuraib menceritakan kepada kami dari l(raib,
dari hnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang uanita haid, apa gang
halal bagi suaminya? Dia menjawab, "Kami mendengar -Wahhu
A'lam-jika Rasululluh # mengucapkannya, diapun sanE, 'Ti&k
halal baginya apa yang di atas kain."Hadi.s ini, seperti prE kalfian
ketahui, 31aifu tdak musnad.

Dirftrnyatkan dari jalur periwayatan Abu Al Jahrr;
Muhammad bin Al Farj meriwayatkan kepada kami, Abdulhh btor

Umar menceritakan kepada kami, dari Abu An-Nadhar, dari Abu
Salamah, dari Aisyah: Rasulullah .{$ ditanya tentang apa !Er{I
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dihalalkan bagi lelaki dari istoinya -maksudnya yang sedang haid.-

Belian menjawab,

,p sans bemda di a,,s kain." 
ti "-i 

u

Hadits ini pun fidak shahih, karena bersumber dari jalur

periuaSptan Al Umari As-Shaghir -dia seorang periwaSnt yang

dln'il. Dengan demikian, hadits ini gtrgur. -Segala puii bagr Allah,

Tuhan sernesta alam.-

Fladits dari jalur perir,uaptan Al-Laits bin Sa'ad; dari Ibnu

q/ihab, dari Habib mauh Urwah, dari Nadbah mauh Maimunah,

dari Maimunah &, bahua Rasulullah $ berdekapan dengan

isfuiryra yang sedang haid, ketika dia mengenakan kain yang

menuhrpi sebagian dua pahanya atau dua lufut yang menlnhr.

Diriwalntkan dari Ibnu Wahb yang menerima kabar png
sama dari Aist/ah dan Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Hadits

ini mtryathi'- Juga, dari Nadbah, dia adalah

petwayat Fng Udak diketahui identitasnya. SeandainSa riwalnt ini

shahih, maka itu pun tidak dapat dijadikan hujjah dan argumen

bagi siapa pun, karena ifu adalah perbuatan, dan bukan perintah.

Sekelompok ulama berpendapat Suami tdak boleh

bsentuhan dengan istinya yang sedang haid kecuali dihalangi

dengan kain.

Dirfuaptkan kepada kami dari jalur periwalatan Waki';

dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aku

bertanp pada Ubaidah As-Salmani tentang apa !/ang

diperbolehkan bagi suami dari istinya yang sedang datang bulan.



Ubaidah menjawab, "Safu tempat tidur namun bda selimut. Jika
suami terpaksa harus menempatkan isfoinya di ujung kainnSp,

silakan lakukan."

Pendukung pendapat ini berhujjah dengan keterangan png
diriwayatkan kepada kami dari jalur periunyatan Muslim; Hanm
bin Sa'id menceritakan kepada kami, hnu Wahb menceritakan
kepada kami, Makhramah bin Bukair menceritakan kepada kami,
dari ayahngra, dari Kuraib maula hnu Abbas. Dia berkata: Aku
mendengar Maimunah, isfui Nabi $, menufurkan, "Rasululhh Ai
sering tidur bersamaku, padahal aku sedang haid. IGrni dipisahkan
dengan selembar kain."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami; Muhammad
bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syuaib
mengabarkan kepada kami, Abu Khalifah Al Fadhal bin Al Hijab
maula Banu Jamah menceritakan kepada kami, Musaddad
menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada
kami, dari Umar bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari
ayahn5;a, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia tidur bersarna
Rasulullah #, padahal sedang haid. Di antara mereka terpisah
dengan kain."

Abu Muhammad berkata: Rivrn5nt Makhramah bin Btrkafo

dari ayahnSp frdak shahih, seperti ketemngan yang diriu,alptkan
oleh Yusuf bin Abbdullah An-Numari kepada kami, AMullah bin
Muhammad bin Yusuf Al Azdi menceritakan kepada lorni,
Muhammd bin Ishaq Ash-Shaidalani menceritakan kepada lorrf,
Al Uqaili menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin
Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada
kami, Hammad bin Khalid Al I(hayyath menceritakan kepada
kami, dia menutr-rkan, "Makfuamah bin Bukair mengeluarkan
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s€buah kitab, dan berkata padaku, 'lni kitab ayahlcu, yang mana

aku belum pernah mendengar apapun darinya-"

Sementam mengenai khabar Aisyah Ummul Mukminin; di

dalamnln terdapat Umar bin Abu Salmah. Dia adalah periwayat

yarry dha'id dimana dia tidak di-tsiqalTl<an oleh seorang ulama

sekalipun-

Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, dan orang png bertaklid

padaqn berpendapat, bahwa anggota tubuh di atas pusar dan di

barrrah luhrt isfui yang sedang haid mubah bagi suaminya. Haram

bagi suami bagian fubuh antara pusar dan lutut istinya.

Kami tidak menemukan rujukan apapun dari pendapat ini.

Oleh karena itu, ini wajib ditinggalkan. Beberapa hadits yang

menyebtrtkan, bahwa Nabi $ memerintahkan istoinya lnng
sedang haid unfuk mengenakan kain, kemudian beliau

mendekapqn, juga tidak bisa dikutip. Alasannln adalah, kain yang

biasa dikenakan terkadang panjangnya sampai menufup dua mata

kaki, dan terkadang hanya sampai tengah paha.

Sekelompok ulama ada yang mengemukakan seperti

pendapat kamir hal ini seperti keterangan yang diriunSntkan oleh

Abdullah bin Rabi' kepada kami; Muharnrnad bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Abu Khalifah Al Fadhal bin Al Hubab

Al Jumfi menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-

Thalnlisai menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd

menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj

dari Abu Murrah maula Uqail bin Abu Thalib, dari Hakim bin Uqal:

Aku bertanya pada Ummul Mukminin; Ais/ah, apa lrang
diharamkan bagi seorang pria dari istrinya saat berpuasa? Dia

meniawab, "Kemaluannya!" Aku bertanya lagi, "Apa yang

diharamkan baginya dari si isti ketika dia haid?" Dia menjawab,
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"Kemaluannya'" Riwayat ini pemyataan Ummu salamah ummtMukminin-

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamahdari Ubaid*ah bin Muhammad bin uqair dari hnu Abbas, diaberkata: Bagi pria apapun dari istrinya yang sedang haid, serairtempat keluamya darah (kemaluan).

Diriwayatkan dari jarur periwayatan waki,; dari Isma,ir binAbu Khaid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: suo*g suami borehmendekap istuinya yang sedang haid, jika dia dapat menghindaridirinya dari kotoran.

Diriwayatkan dari jarur periwayatan waki,; dari Marik binMighwal dari Atha' bin Abu Rabbah, bahwa dia berkata tentangwanita haid, "suami boreh mengencani istrinya yang sedang haidselain bagian tempat keluamya darah.,,

Diriwayatkan dari jarur periwayatan waki,; dari Atha. binAbu Rabbah, dari Ar Hakam bin utaibah, bahwa dia berkatatentang wanita haid, "Tidak mengapa seorang suamimenemperkan kemaruan di atas fubuh istrinya, asarkan tidakmemasukkannya ke dalam vagina.,,

Riwayat yang sama bersumber dari Waki,, dari Ar_Rabi,,dari Hasan AI Bashri: Dia berpendapat tidak mengapa suamimencium daerah antara dua paha istri yang sedang haid. Inipendapat Masmq, hrahim An_Nakha,i, 6uf*r, Ats_Tsauri,Muhammad bin AI Hasan, murid Abu Hanifah, Abu Suraiman, danseluruh urama madzhab kami- pendapat ini masyh* oun orrnSyafi'i.

Abu Muhammad berkata: Kami telah paparkan gugumyasemua perkataan yang telah kami sugukan, kecuali perkataan ini
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dan iuga orang Snng bergantung pada a5nt tersebut.

Karni pun mencermati perkataan ini dan kami temukan apa yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur periqnyatan Muslim; Zuhair

bin Harb menceritakan kepada kami, AMurrahman bin Mahdi

mencqitakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan

kepada kami, Tsabit Al BLtnnani menceritakan kepada kami, dari

Anas bin Malih kemudian dia menyebutkan isi haditsnp, png di

dalamnya: maka Allah S menunrnkan alpt:

o{:$t 1}i56,,i'3'; s "c#1 
6. 6$i6'.,

'Mqeka fun5a kepdamu terttang haidh. I{abl<anlah:

'Ilaklh itu adalah sntu kotonn'. Oleh sebab itu hqrdaklah kamu

manfiruhla n diri dad wnnib di unktu haidhi' (Qs. Al Baqarah [2]:

2221, hingga akhir ayat.

Kernudian Rasulullah $ bersaMa,

-cr3tl\:,qkt&t
"Laloiranlah s@la sauafu kanali nil<ah (bawtgama)."

Abu Muhammd berkata: Hadits ini sangat shahih, darr

menjedadran a3nt sebelumngn. Rasulullah $ menjelaskan makzud

Alhh yang tatuang dahm ayat tersebut.

Mernang dlahih pemlntaan sebagian ulama tentang alat

in! bahwa makna firman Allah, 
ta*3t 

a. 'tentang wanib

n

h

ri

l

l

)
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yang haid"(Qs. Al Baqarah l2l:2221fidak lain adalah tempat haid-

Demikian ini tdak lagi, karena Nabi S telah

menjelaskan maksud Allah & pudu alrat ini, dan Udak m*naal<b
nya.

Allah @ berfirman,

dLi;iuqWg
"Agar engkau menemngl<an kepda nnnusia ap trurg

telah diturunl<an kepada mqel<d (Qs. nn-Nan [16]: 44).

-Hanya kepada Allah lah kami mernohon taufik.-

L9l7 - Masalah: Suami gnng mencampuri isti png
sedang haid, secam sengaja maupun karena frdak tahu, maka dia

telah bermaksiat kepada Allah $ika dilalnrkan se@ra sangajir)-

Namun, dalam hal ini, suami frdak dikerrai karuajiban apapun,

seperti sedekah dan sebagainln. Dia hanp wajib bertobat dan

memohon ampun.

&ang yang berpendapat demikian mamjibkan kahmh,
seperti keterangan yang diriunSTatkan dari hnu Abbas: Jika suarni

mencampuri istinya yang sedang haid, maka dia wajib bensedekah

satu dinar; jika dia merrggaulirya ketka darah haid mulai berherrti,

maka dia unjib bersedekah setengah dinar.

Diriuqatkan dari Qatadah, disebutkan bahua iika suarni

adalah orang yang mampu, maka dia bersedekah satu dirnr,
namun jika sang suami tidak mampu, maka dia bersedel<ah

setengah dinar.
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Diriwayatkan dari Atha', disebutkan bahwa suami yang

mencampuri isfoinya yang sedang haid wajib bersdekah satu

dinar. Diriwa5atkan dari Muhammad bin Al Hasan; murid Abu
Hanifah.

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwa suami tersebut

diberi pilihan antam bersedekah safu dinar atau setengah dinar.

Kami mendapati para pendukung pendapat ini berargumen

dengan hadits yang diriuayatkan kepada kami dari jalur

periwaptan Mtqsim dari lbnu Abbas secartr musnad, dari

Rasulullah $. Mr.rqsim periwalpt yang dha if.

Diriwalatkan pula kepada kami dari jah.r periuqntan
Syuraik; dari Khusaif, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, dari

Raulullah $. qruraik dan l(hushaif termasuk periuayat 1Bng

dha if-

DiriwaSntkan dari jalur periwayatan yang di dalamryn

terdapat AMul Malik bin Habib, dari Al Makfuf, dari ASyub bin

I(hauth, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas secaftr mt-snad. AMul
Malik dan Aryub termastrk periwapt yrang dha'if, sedang Al

Makfuf fidak dikehhui identtasnp.

Dirir,ua3ntkan dari AMul Malik bin Habib, dari Ashabagh

bin Al Fari, dari As-Sabi'i, dari Zaid bin Abdul Hamid, bahwa

Umar menanpkan hal itu kepada Rasulullah #. Beliau

menjaurabnln,'Elersedekahlah safu dinar!."

Abdul Malik dalah periua5rat 5rang sangat lernah. As-Sabi'i

fidak diketahui identitasnln. Orang jahil tdak merrgira kalau As-

Sabi'i adalah Abu Ishaq. Abu Ishaq sendiri meninggal jauh sebelum

Ashbash lahir. Hadits ini juga mutsL Al Auza'i meriwayatkan

)
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hadits ini secara mursal, redaksinya berbunyi, 'Bercdel<ahhh

dengan dua perlima dinar."

Sekelompok ulama berpendapat: Suami lrang mencampuri

istrinyra yang sedang haid dikenai kafanh seperti yang

diberlakukan pada suami yang mencampuri istui di siang bulan

Ramadhan.

Demikian ini seperti apa yang dirir,raSptkan kepada kami

dari jalur periruayatan Ahmad bin Sgraib; Muhammad bin Abdul
A'la mengabarkan kepada karni, AI Ma'mar bin Sulaiman At-Taimi
menceritakan kepada kami, dia berkata: Alm menrbacakan kepada

Fadhal, dari Abu Hat'u, bahwa Aifa' menceritakanryra bahura Sa'id

bin Jubair mengabarkannlra dari hnu Abbm, dia bel{<ata
"Barangsiapa yang bertuka pada siang hari Ramadhan, maka dia

wajib memerdekakan budak, puasa sebulan, atau mernberi makan
tiga puluh orang miskin." Aku katakan, 'Barangsiapa ]7ang

mencampuri istrinya yang sedang datang bulan, atau mendengar

adzan Jum'at, narnun tidak melaksanakan shalat Jum'at tanpa

udanr, maka dia juga harus memerdekakan budak."

Diriunyatkan dari jalur perir,rayatan AMumzzaq; HiqEm
bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Hasan Al Bash{
bahwa dia mengqiyaskan suami 5nng mencampuri istrinlp png
sedang haid pada kasus suami lrang menggauli istinlra di sang
bulan Ramadhan.

Pendukung pendapat ini berhujjah dengan hadib SBng
diriwa5ratkan kepada kami dari jalur periuralntan Ahmad bin
Syuaib; Mahmud bin Khalid mengabarkan kepadaku, Al Walid btot

Muslim meriwaSratkan kepada kami dari AMurrahman bin Yadd
bin Tamim As-Sullami, dia berkata: Aktr mendengar Ali bin Budzail

mengatakan: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Aku
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menderrgar lbnu Abbas merrgabkan: Seorang pria bertanya,

'Wahai Rasuhrllah, sungguh, al<tr telah mencampuri ishiku yang

sedang haid.' Rasulullah $ memerintahkannya unfuk memerdeka-

kan budak. Ibnu Abbas berkata, 'Harga budak saat ifu adalah satu

dtoEr. Diriwalntkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Musa

bin A3ryub; dari Al Walil bin Muslim, dari Ali bin Budzaimah

densan sanadnln.

Abu Muhammad berkomentar: Musa bin Ayy,rb dan

Abdurmhman bin Yazid bin Tamim adalah periwa5at yang dha'if.

l'laka, $lgwlah seluruh riurapt dalam bab ini.

Para perrdukung qilps udak bisa menahan diri unhrk

mengqiyaskan suami lang menggauli isti yang sedang haid

derrgan $ami lpng mencampuri iski di siang Ramadhan.

Ahsannta adalah, mereka berdua s"rrrd-sarld mencampuri

kernaluan yang wujudryn halal, dan tidak diharamkan kecuali

dalam kondisi puasa atau dalam keadaan haid saja. Akan tetapi,

qi11as ini sebenam5n kontadiktif. Terlebih, mereka juga

dengan hdits Fng paling lemah.

Menurut hemat kami, seandainya selunfi keterangan yang

bersrmber dari Rasuhllah #i ini shahih, maka kami tentu

menrjuknlp. Ketika Udak ada satu pun riwayat ini yang shahih,

rnaka terrfu torni tdak m€uajibkan apa pun. Sebab, aturan ifu

sahr dinar atau memerdekakan budak setelah

berhubungan intim dengan isti png haid) fidak diperintahkan

Alhh i3.

Di antara ulama png sependapat dengan kami adalah hnu

Sirin- Manang shahih darinln, bahwa dia berkata, "Memohon

ampun kepada Allah, dan dia tidak dikenai apapun."

1-
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Riwayat yang hampir sama juga shahih dari hrahim An-
Nakha'i, Atha', dan Makhul. Demikian ini pendapat Malik, Abu
Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu sulaiman, dan ulama ma&hab mereka.

1918- Masalah: Ketika wanita yang haid merihat dirinya
telah suci, maka jika dia membasuh kemaluannya saia benudhu
saja, atau mandi besar, apapun yang dilalokannl^ ini, maka bagi
suami halal mencampurinya. Hanya saja, dia belum boleh shalat
sampai mandi besar dengan air.

Para ulama be6eda pendapat soal ini. sekelompok ulama
berpendapat: suami fidak halal menggaulinya kec,ali dia telah
membasuh seluruh fubuhnya.

Keterangan itu diriwayatkan k"pud. kami dari Mujahid,
Ibrahim An-Nakha'i, Al easim bin Muhammad, Salim bin
AMullah, Makhul, Al Hasan, Sulaiman bin yasar, Az-ztrhri. dan
Rabi'ah.

Diriwayatkan pula kepada kami dari Atha'; Maimun bin
Mahran -ini pendapat Marik, Aqrqnfi'i, dan m,rid-murid
mereka.-

Abu Hanifah dan ulama madzhabn3p berpendapat, bahwa
jika seorang isbi haid selama sepuluh hari, maka dengan
berakhimya wakfu sepuluh hari ifu, suaminya halal
mencampurinSn.

Ishi yang melihat dirinya telah suci dari haid, maka suami
udak halal mencampwinya kecuali dengan salah safu dari dua hal
berikut. Perbma, isfoi telah melakukan mandi besar. Kdua, i#
sudah terlewat u/akfu shalat. Ketika wakfu shalat telah berlalu,
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maka suami halal mencampuri ishinya, sekalipun dia belum mandi,

Mum membasuh kemaluannya, dan belum berwudhu.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada pendapat yang lebih

rapuh dari ini, karena pendapat ini menghukumi dengan kebatilan,

lang sama sekali tanpa dalil. Kami tidak mengetahui seorang pun

lnng berpendapat demikian sebelum maupun sesudah Abu

Hanifah, selain oftmg yang bertaklid padanya.

Satu kaum sependapat dengan kami, seperti yang

diriwayad<an dari jalur periwayatan AMurrazzaq; hnu Jumij dan

Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Atha'; Ma'mar berkata

dari Qatadah. Selanjutnya, Atha' dan Qatadah sepakat, mereka

menyatakan soal unnita haid yang melihat dirinya telah suci, maka

dia membasuh kemaluannya dan boleh dicampuri oleh suaminya.

Diriwagatkan kepada kami dari Atha', bahwa jika seorang

unnita melihat dirinSn telah suci, lalu berwudhu, maka suaminya

halal mencampurinln. Ini pendapat Abu Sulaiman dan seluruh

ulama madzhab kami.

Abu Muhammad berkata: Terkadang seseorrng ada png
mernfrupnufupi kesalahannya dengan mengutip hadits yang

diriran3ntkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdul Karim; dari
Miqsam, dari hnu Abbas, dari Nabi 6S: Jika dia mencampurinya,

uranita haid, dan darahnya telah berhenti namun belum mandi,

maka dia uaiib membayar setengah dinar.

Kami tegaskan, Miqsam adalah periwayat lnng dha'if
Abdul Karim tidak pemah bertemu dengan Miqsam. Maka hadits

ini Udak berkuatan hukum, terlebih ulama madzhab Maliki dan

S!,afi'i tidak merujuk hadits ini. Maka, batil lah orang yang

berhujjah dengan hadits, dia sendiri yang menjadi orang pertama
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yang membatalkannya. Bisa jadi mereka akan berpendapat, bahwa
suami belum boleh mencampuri istrinya kecuali dia telah
diperbolehkan shalat.

Abu Muhammad berkata: pendapat ini keliru, karena
hubungan intim tidak berkaitan dengan shalat. Terkadang seoremg
istri jtrnub, maka dia halal dicampuri namun dia belum hatal
melakukan shalat. Dia boleh melakukan i'tikaf, ihram, dan puasa.
Jadi, dia boleh shalat namun belum halaldicampuri.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada keterangan kasrs ini
selain dalam ayat AI Qur'an. Kita wajib merujuknya, laifu firman
Allah $,

t; b (;3Y {,:iE, 69 ZAtr_ &,i;;t I i

*Dan jangan kamu dekati mereka sebelum merela suci.
Apabila mereka telah suci, campwilah mereka sesuai dengan
(ketentuan) yang dipeintahkan Allah kepadarnu."(es. Al Baqarah
l2l:222\

Kami mendapati Allah & tidak mempertolehkan suami
mencampuri isfui yang haid, kecuali dengan dua alasan: Dia sudah
suci dan sudah bersuci. Sebab, kata ganti yang terdapat pada kata
" Tathahhama" (bersuci) bagi orang yang memahami bahasa Arab
dengan baik pasti merujuk pada kata ganti yang ada pada kata
yathhwna (suci). Semenara kata ganti pada kata ,, yathhumao

merujuk pada "haid." Makna " Yathhuma" adalah berhentiryn
darah haid dan jelas telah suci, karena dia tidak menyandarkan
perbuatan pada mereka.

k'$;t
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Jadi, makna " Yathhuma" adalah perbuatan png akan

dilalarkannva. Dia mengembalikan perbuatan pada mereka. Maka

wajib lah memberlakukan ayat sesuai hrnfutan dan keumumannya,

dan tidak boleh menyampaikan makna di luar itu, fidak boleh

mengkhsuskannya, dan tidak boleh membatasi pada sebagian

makna 5ang dicakup oleh redaksi ayat, serta tidak memuat selunrh

pesan dengan klaim dusta. Klaim seperti ini akan memunculkan

informasi yang tidak relel,an dengan kehendak Allah &, dan

perbuatan ini haram dilakukan.

Kami bersaksi dengan kesaksian Allah $, seandainln Allah

menghendaki sebagian makna yang terkandung ddam kata

" Talhahharna, " fidak selunfi maknanya, maka terrfu Allah

informasikan dan jelaskan kepada kita. Kita fidak akan

menyerahkan urusan ini pada ramalan dan asumsi belaka.

Allah S berfirman,

"Padahal Nlah telah menjelasl<an kepdamu ap tnng
dihannl<an-N5n kepadamt. "(Qs. Al An'aam [6]: 119).

Allah telah menjelaskan kepada kita apa !/ang haram,

seperti mencampuri isfui yang sedang haid. Perbuatan ini haram

selama isti belum bersuci hingga suci.

Jadr, shahih bahwa setiap makna 3nng te*andung dalam

kah 'suci" setelah isteri "bersuci," berarti mereka telah halal.

Uhma sepakat, bahwa wudhu adalah bersuci, membasuh

kerraluan dengan air juga bersuci, dan mandi besar iuga bersuci.

Maka, cara manapun yang dilakukan isfui png melihat diringra

#ire Fffi6
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telah suci, maka dia telah halal dicampuri. -Hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-
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