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Hukum Mengenakan Sutera dan Emas

L9L9. Masalah: Wanita yang mengenakan sutera dan

emas di dalam shalat dan aktilitas lainnya, maka ihr merupakan

perkara yang halal, sekalipun memang ada perbedaan pendapat di

dalamnya, dimana ada sekelompok kaum Snng tidak memper-

bolehkan mengenakannya (sutera dan emas)

Hal ini sebagaimana yang telah diriwaSratkan dari jalur

periwayatan Ahmad bin syu'aib; Abu Bakar bin Ali Al Marr,r,razi,

Sy,nuih bin Yunus menceritakan kepada kami, Husyaim men-

ceritakan kepada karni, dari Abu Bis5r, dari Yusuf bin Mahik,

bahwa ada seorang wanita png bertanSra kepada hnu Umar

tentang sutera, hnu Umar pun berkata kepadanya, "Barangsiapa

yang memakainln di dr.[ria, maka dia tidak akan memakainya di

akhirat kelak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ibnu Abi

Syaibah menceritakan kepada kami, Ubaid bin Sa'id menceritakan

kepada kami, dari Syu'bah, dari Khalifah bin Ka'b Abu Dzibyan,

dia berkata: Aku pemah mendengar AMullah bin Az-zubatr

berLtrutbah, set?tya mengatakan, "Janganlah isteri-isteri kalian

dipakaikan sutera, karena barangsiapa yang memakai sutera di

dunia, maka dia kelak tdak akan mernakainya di akhirat'"

Diriwaptkan pula dari jalur perivrnptan Abdurrazzaq;

Ma'mar menceritakan kepada karni, dari A1ryr-rb As-Sikht!/ani, dari
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Ibnu Sirin, bahwa Abu Hurairah pemah berkata kepada anak

perempuannya, "Janganlah engkau mengenakan emas, karena

sungguh aku takrt akan panasnya bara api neraka."

Diriwalatkan dari jalur periuayatan Waki'; dari Mubamk

-hnu Fadhilah- dari Al Hasan, bahwa dia memakruhkan emas

bagi kaum wanita.

Ulama yang sependapat dengan perkataan ini berhujjah

dengan sebuah khabar dari jalur perivuayatan Al Hasan, bahwa

Rasulullah $ bersaMa,

+lil' ot:;"r\i 9

" Yang menghancurl<an laum unnib adalah dua benda

5mng merah; emas dan za'faran."

I(habar ini murcal dan tdak dapat sebagai

hujjah.

Mereka juga berhujjah dengan khabar yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq bin
Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa Rasulullah $ pemah melihat dua

kalung dari perak yang diwamai dengan warna emas, maka Nabi

memerintahkannSn agar kalung ifu dibuang dan membuat kembali

dua kalung perak yang diwamai kuning dengan za'faran. Khabar

ini juga merupakan khabar mural, dimana khabar mursl bdak

dapat dijadikan sebagai hujjah.

4
.Lrplr,
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Mereka iuga berhujjah dengan khabar lnng telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; Sufuan,

Al Mu'tamir bin Sulaiman dan Jarir; semuanya meriwalatkan dari

Manshur bin Al Mu'tamir, dari Rib'i bin Khirasy, dari isterinya, dari

saudari Iftu&aifah, dia berkata: Rasulullah $ pemah menyampai-

kan khutbah kepada kami dengan bersabda,

tt

+);6
,o z.l

Lrrr,\Y

.. 9.. .. O/ ..,,ul _fu t_iLit
tt ? t
ot$3

-)z'"Sl 6fe
a

Y! 'aJ; ft,cf

.v

.zz'.
t.o.> fii zf;t

" Wahai l<aum wanib, terl<ait dangan rck, naka l<alian

bleh pakai sebgpi hiaan, sernentara frdaklah ada seonng vnnib

J/ang mengenalan hiasn emas gng dibmplcl<an, keatali dirinla

al<an diadab karenan5n."

Khabar ini bersumber dari isterinya Rib'i _dia merupakan

periwaSnt yang maihL,/afi (Udak diketahui identitasnya)--

Sudah lazim bagi ulama madzhab Maliki dan madzhab

Hanafi yang mengambil riwapt isterinya Abu Ishaq, lrang berada

di rumahnln ibu anakn5a Zaid bin Arqam; dengan riunyat ini

mereka mengharamkan suafu perkara yang halal unhrk berhujjah

derrgan khabar ini, iika tidak maka mereka saling bertentangan.

Mereka iuga berhujjah dengan khabar yrang di dalamnSa

terdapat l*aits bin Abi Sulaim -dia merupakan periwayat png
dha'if- dari q/ahr bin Hausyab -dia juga merupakan periwayat

sepertinya atau malah lebih buruk darinya- dari Asma' binti Yazid
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As-Sakan, dia berkata: Sesungguhnya Rasulullah #i melihat

ditanganku ada dua gelang dan beberapa cincin dari emas, maka

beliau $ bersaMa kepadaku , )ri 
'U yrr4h, )ii'ot ';&.fr

,)g'U i.tft "Apal<ah l<alian ingin kelak Allah pkaikan kalian

dua gelang dan cincin dari neml<a? Aku berkata,

"Tidak,' beliau kemudian bersaMa, itf $AL1?.;f ,iS ,iJ'6
gt-pii( fn jt,*t@it j;p.'n fi\1 ,* q
"Maka lepaskan kduanjn ifu, apl<ah salah seoftng dai kalian

tidak bisa membuat dua ikatan bngan atau dua mutiam dari perak,

lafu kalian dengan Abir, Warc abu h'hmn."

Mereka juga berhujjah dengan khabar 1nng di dalamnln

terdapat Mahmud bin Amr Al Anshari, dari Slnhr, bahwa Asma'

binti Yazid bin As-Sakan, menceritakan dari Rasulullah #t, beliau

bersaMa,

G'-:t$ 6i "a'r;y "-:tJfr ii;t ,:),

?k il;rv'5
Awt ehr

,7,, . I4lr- r- .A)
o'

,U,A4WL

v? A'f
.yqtu

,;ildr;';. -/ \J-

C

)6t
o

Lt

)6t
" Wanib manapun tnng mengenal<an lalung dari emas,

maka pada Hari Kiamat, dia pun alan dikalunglan dengan yang

sepertinya tnng beraal dari nenka. Wanib manapun tnng
mengenakan anting dari emas, maka Allah al<an meletal*an tnng
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sepertintn pda telinganga pada Hari Kiamat gng benal dari api

nenl<a."

Mahmud bin Amr merupakan periwayat yang dha'if-

Mereka juga berhujjah dengan apa yang telah diriwayatkan

dari jalur periwa5ntan Abu Zaid; dari Abu Huraimh, bahwa saat itu

dia sedang bersama Rasulullah $, kemudian ada seoftmg wanita

yang datang dengan mengenakan dua gelang tangan

dari emas? Nabi $ bersaMa, ,)6'U |Ui "Dua gelang tangan

dari nenl<a?' Wanita itu berkata, "Bagaimana pendapatnu

dengan tali dari emas?" beliau bersaMa, 9-i6 b 69 ""f"tidari api

neraka," wanita itu kembali berkata, "lantas bagaimana

menurutrnu tentang dua. anting-anting yang tertuat dari emas?"

beliau bersabda, )Vb 9V? "Dua anting-anting dari api neraka."

Abu Taid menrpakan periwalnt yang majhul (fidak

diketahui identitasnya).

Mereka juga berhuijah dengan khabar yang shahih,l/ang

diriunlntkan kepada kami dari jahff periw4ntan Ahmad bin

Syr'aib; fu-Rabi' bin Sulaiman bin Daud mengabarkan kepadaku,

Ishaq bin Bakr menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan

kepadaku, dari Amr bin Al Harits, dari hnu Syihab dari Urwah bin

Az-Zubatr, dari Aisgnh Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah #i
pemah melihat dtra bandul kalung dari emas padan5a, sehingga

beliau # bersabda kepadanlp,

AlMuhalla - El



O a,

?j
ot.c6

d,fl
-/ocot) d

l/

'; q,!?f Yfi tr'
o -t-. o , O.Y'* r' >);,

" Maulah aku kafurkan kefunu trurg Wih baik dari ini,

Witu jila engl<au kdw barlul dari ema itu dan

membuat dua bndul lainn5n dari rck lafu angkau meqmmai

laning dengan a'fann (ktnyit), nnb kdra nya ifu alan lebih

baik"

I(habar ini mempakan hr$ah lorni. S€bab, dalam khabar

ini Udak ada pernyataan png mengindikasikan larangan untulmp
m€ngenakan dua bandul kaLrng dari ernas, akan tetapi di dalam

khabar ini jusku beliau malah mernilitrkan yang hinnla unhrknya-

dan kami berpendapat dengan pendapat ini.

Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur periuaSntan Abu Daud; AMullafi bin

Maslamah -Al Qa'nabi- menceritakan keeada lorni, Abdul Azlrzbin

Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari Usaid

bin Abu Usaid AI Barrad, dari Naft', dari hnu Abbas, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah # pernah bersabdE

c9 ol 4/o ) o z - /
l-1. lt. tf o --t/ lz t z 1t t .i t z f o z
44f+p )U ,l 4A-> 4;::* Ol2zt_ dl l->l ;,c

l.
lz

li';b lz . .-91 t o.f a , ( o .. ,1 o 1'-1.A:::> AJP_ dl r.-">l Ltt ,.;L) L_f A-il->
,

'a/

.Wtis yfij.
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.92 to ( A , 1o .. ,i o ,1oi
)_f- dl ,.->l Lt) c.3) U V_P

I

t:rt_r/ iri$" ,s U
,/o /1, / . c

-')rJ r l-.A) .',,c
l)z J . |v)z

,

nW)u'a
,

)t:-f.
l/.

nJr.*

"Ehrangsiap tnng ingtn keningn5n dicukur dengan alat

arkur dari api nenl<a, hendaHah dia mencukum5n dengan gunting

Wng terbuat dari emas. Barangsiapa tnng ingin keningnSn diikat

dengan bli dari nemka, hendaHah dia mengilatkan bli dari emas

pdanSn. Dan banngsiap yang ingin keningqn diberi gelang dari

nenla, hendaHah dia mengenakan gelang Snng tetbuat dari emas.

Akan tebpi hendakn5n kalian menggwakan pemk, dan

bedrrasilah dangannSn."

Abu Muhammad fibnu Hazrn) berkata: Inilah hujjah mereka

se@ra global yang harus dikhususkan darinp adalah saMa

Rasulullah &t,
at

J)G i e$z il ,;ii\

qjy'!

"sungguh emas ifu haram bagi kaum hkilald dari umatku

dan halal bagi pn wanibnga."

Sebab, khabar inilah yang paling sedikit menyimpan makna

dan juga yang menjadi pengecualian dari sebagian perlrara Snng

telah mereka sebutkan. -Mereka juga menyebutkan apa png telah

AlMuhalla - El
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diriwayatkan kepada kami dari jalur periurayatan Ahmad bin

Sytr'aib; Wahb bin Bayan menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb

menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits menceritakan

kepada kami, bahwa Abu Usyslnnah menceritakan kepadanya,

bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir mengabarkan, bahwa
Rasulullah €i mengharamkan perhiasan dan sutera kepada

keluarganyra, beliau juga bersaMa,

\'6rrt ^';t {i, o# tr,&

.6fur ,j=6r:-$

malra janganlah kalian menganal<an kdwn5a di dunia."

Abu Muhammad (hnu Hazrn) bed<aA: Abu Uqp5nnah

merupakan periungnt yang tidak dikenal sering meriwayatkan

sebuah l<habar. -Kalaupun khabar tersebut shahih, maka ia bersifat

urnlun bagi kaum laki-laki dan vrnnita Snng dikhususkan dengan

khabar yang di dalamnya disebutkan,

gb rFt, +ijti.z z

?tr
ol i:

Gft JP )
a

dzI

0l
Sz

.q6) J)t;
" Saungguhn5a emas dan sutm ifu hanm bagl t<aum laki-

laki dan umatku dan halal baSi pn uanitarya."

Ada khabar lainnya, yang diriwaSntkan dari jalur

periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ubaidillah bin Sa'id mengabarkan
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kepada kami, Mu'adz bin Hisyam -Ad-Dustuwa'i- menceritakan

kepada kami, Ubai menceritakan kepada kami, dari Yahya bin

Abu Katsir, Zaid-hnu Sallam- menceritakan kepadaku, dari Abu

Sallam, -dia adalah orang yang suka bersiwak Al Habasyi- dari

Abu Asma' Ar-Rahabi -Amr bin Martsad- dia berkata:

Sesungguhnya Tsauban, sang pelayan Rasulullah $ berkata: Anak

perempuan Hubairah datang kepada Rasulullah #, di tangannya

terdapat fatal<hun, -Mu'a& berkata, "Demikian lnng tertera

dalam tr:lisan ayahku"- maksudnya adalah beberapa cincin yang

besar, maka Rasulullah & memukul tangarunya, hingga dia

mendatangi Fathimah dan mengadu pelbuatan Rasulullah tersebut

kepadanya. Maka Fathimah pun melepaskan kalung emas yang

ada di lehemya, Fathimah berkata, "lni diberikan oleh Abu

Hasan." Rasulullah pun datang kepada Fathimah dan melihat

kaLrng ada di bngannp, beliau bersabda,

JJ
itc

r'. ')6'ury
"Apakah englau suka onng:omng mengabkan' bahwa

puteri Rasufullah memqpng lafun7 dari nml<a."

Kemudian beliau pergl dan tidak duduk. Fathimah pun

mengirimkan kaLrng ih.r ke pasar dan menjualnya- Dengan harga

kaLrng ifu, dia lantas membelikan seotang pelapn- Kemudian dia

(sang periwayat) menyebutkan perkataan, png maksudnya adalah:

Maka dia (Fathimah) memerdekakannya. l.antas hal itu pun

diceritakan kepada Rasulullah $, kemudian beliau bersaMa,

iF'oi )!ji:

I
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.)61 ',y+$;;,s$i_*i'
'segala puji bagt Altah Yang ;'^*y"l*n tk*

Fathimah dari api nenka."

Abu Muhammad 0bnu Hazm) berkata: Pukulan

Rasulullah $ terhadap dua tangan puteri Hubairah, dalam khabar

tersebut udak ada perkataan pntg mengindikasikan bahwa

Rasulullah memukulnyra lantaran beberapa cincin ifu, dalam khabar

tersebut juga tidak ada penjelasan bahwa cincin ifu terbuat dari

emas. Orang-orang yang menambah dua makna ini dalam khabar

tersebut, tdak diragukan lagi dirinya itu telah berdusta, dia luga
berpendapat dengan perkara png dirinya tidak ketahui, juga pada

perkara yang tidak diberitakan oleh sang periwaSat, ini sungguh

tidak boleh dilakukan. Mungkin saja Rasulullah # memukul

tangan anakn5n Hubairah itu lantaran dia mengehrarkan dari

tangannya sesuahr yang tidak boleh diperlihatkan, atau karena

sebab lainnya Sang Nabi lebih mengetahui hal itu.

Sedangkan redaksi, "Apl<ah englau suka oftng-oftng
mengalakan, bahvn putei Rasulullah mqnqang l<alung dari

neml<a." Lafazln. lrang nampak dari khabar ini, tdak dipahami

selain yang sesuai dengan lafazh ihr sendiri, bahwa Rasulullah #f
itu mengingkari Fathimah memegang kalung ernas, tidak ada nasrl

khabar dan juga dalil lain selain merrunjukkan hal tersebut. Di

dalam khabar ifu tdak ada penjelasan bahura beliau melarang

Fathimah unfuk mengenakannya dan juga mernilikinp, dan ini

Udak diragukan lagi.

f ro 
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Mungkin iuga Rasulullah S mengetahui bahwa dia

(Fathimah) belum menzakati kalung emas ihr, dimana kalung emas

itu termasuk benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana

yang Allah &! firnankan,

q,t+r{;114(r ;^l'j]i SrtK- Oii''
:12 zt)zezO\*t47s ;r\.4r3;#A'tWo

(ii^'i3r#J'&F, #q 6"rt ;u ft ,c

6;{s"{"'\},tT:>4-x\"€fu (

I

"Dan oftng-oftng tang menyimpan emas dan perak dan

tidak manatkahkannyn pudu ialan Allah, maka beritahukanlah

kepada merelca, hahon mereka akan mendapa| siksa tnng pedih'

Pada hart dipnasl<an emas perak ifu dalam neraka Jahannam, lalu

dibakar dengan4a dahi mereka, lambung dan punggung mereka

(tatu dikabkan) kepada mereka: 'Inilah harta bendamu yang kanu

simpan unfuk dirimu sendii, maka rasakanlah sekarang (akibat

dari) apa ynng l<amu simpan rfu'." (Qs. At-Taubah [9]: 34-35)'

Allah-lah yang Maha mengetahui, karena apa Rasulullah

mengingkari kalung yang ada di tangan Fathimah 6. Sungguh

tidak ada sama sekali an mengenakannya, akan tetapi

di dalam khabar ini ada sebuah nash dengan penuh keyakinan

yang tidak tersisipi keraguan, bahwa Rasulullah $ mernperboleh-

kan Fathimah unhrk memilikinya. Karena, Rasulullah $ memper-

I
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bolehkan unhrk menjual kahrng ihr dan rnempetbolehkan sang

pe,rnbeli unfuk mernbelinya.

Sementara posisi memegangnla di tangan, yaifu yang

diingkari dalam khabar di atas, maka tanpa diragul{an lagi perkara

ini telah dynaskh dengan diwajibkannya zakat pada emas dan

benfuk pembolehan bansaksi jual beli emas dengan emas lainnya,

-secara sarna, dan dengan timbangan lang sama.-

Juga pembolehan Rasulullah $ dalam melalnrkan bansaksi

jual beli kulr.rg emas yang didapat dari peperangan Khaibar

setelah Nabi memerintahkan unh.rk menanggalkan kalung dari

Fathimah, dan dipertolehkannya transalsi jual beli emas dengan

ernas se@ra sama. Beliau belum pernah melarang transaksi jual

beli kalung yang memiliki kandungan ernas, beliau juga tidak

pemah memerintahkan unhrk memperjualbelikannp dan tidak

juga memerintahlon unfuk menrsaknln.

Tidak ada pertedaan pendapat diantara para ulama bahwa

zakat itu diwajibkan pada emas, dan tansaksi jual beli erns
dengan emas lainnya secara sama ifu tetap diperbolehkan hingga

Hari Kiamat dan perkara ini tdak pemah di'nasakh.

Sementara saMa Rasulullah $, saat sampai berita, bahwa

Fathimah @ telah menjualnSn dan hasil pmjualan emas ihr dia

membeli seorang budak, kemudian dia memerdekakannya adalah,

)6, 
"C z+tt Ui e$ *.1:;1, "&sak puji bsi Allah snns telah

menyelamatkan Fathimah dari api nenka."

Sesuatu yang sudah tidak diragukan lagi adalah, bahwa

diriwaya&an secara shahih dari Rasulullah $ sebuah khabar 5rang
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telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim;

Qutaibah bin Sa'd menceritakan kepada kami, Al-Laits -hnu Sa'd-

menceritakan kepada kami, dari hnu Al Had, dari Umar bin Ali

bin Al Husain, dari Sa'id bin Ma{anah, dari Abu Hurairah, dari

Rasulullah $, beliau bersaMa,

o'. o'. /ttz ,6r, o

'TP,YPcf )o'A
"Elanngsiap tnng memerdel<al<an budak, mala dengan

setiap anggok fubuhnSa Allah akan memerdekalan anggob tubuh

onng itu dari nenka hingga kemaluannln sebab (telah memer-

delal<an) kernalwn budaknSm."

Kami yakin bahwa Allah kelak menyelamatkannya

(Fathimah) dari api neraka dengan perantara dia memerdekakan

sang budak tersebut.

Barangsiapa yang mengaku bahwa sesungguhnSn yang

)" menyelamatkannSn (Fathimah) adalah lantaran dia menjual kalutg

tersebut, maka dia telah menduga dengan sesuafu 5rang udak dia

ketahui, dia telah mengatakan perkata yang frdak ada dalil dan

penjelasan atas kebenarannya, dimana dalam lfiabar tersebut juga

tidak ada nash dan dalil yang ditetapkan kecuali berdasarkan

dugaan yang menrpakan paling dustanya pembicaraan.

Memang ada afur lrang shahih terkait kemakruhan

memegang perhiasan emas; sebagaimana yang telah diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwa3atan Abu Daud; Ibnu Nufail

-AMullah bin Muhammad bin Nutail- menceritakan kepada

t|*LW p'J?- hr *f +r'6'l';
,.
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kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari

Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Abbad bin AMullah bin Az-

Zuban, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Al+r berikan

perhiasan kepada Rasulullah $ yang dihadiahkan An-Najasyi

kepada beliau, berupa cincin dari emas dan mata cincin dari

Habasyah.

Aisyah melanjutkanr Rasulullah $ mengambilnya dengan

sebagian jemari beliau, kemudian beliau memanggil Umamah binti

Abu Al Ash, yaitu puterinya Zarnab, seraya bersabda, " Pakailah ini
unhai anal*u."

Inilah Rasulullah $ yang membenci memegang cincin

emas, bahkan mungkin beliau juga membenci memegang

perhiasan emas yang dimiliki oleh Fathimah. Oleh karena itu,

beliau menyrruh Umamah binti Abu Al Ash untuk mengenakan-

nya-

Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Yang menjadi

penengah terhadap semua perkara ini adalah apa yang telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin

Syu'aib; Amr bin Ali mengabarkan kepada karni, Yahlp, -hnu
Sa'id Al Qaththan- Yazid, -lbnu Zurar'- Mu'tamir, -lbnu Sulaiman

At-Taimi- dan Bisyr Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

mereka semua berkata: Ubaidillah bin Umar menceritakan kepada

kami, dari Nafi' maula hnu Umar, dari Sa'id bin Abu Hind, dari

Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Rasulullah # pu-uh bersabda,
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" sungguh Nlah telah menghalalkan sutera dan emas bagi

kaum wanita dai umatku, dan mengharamkannya bagi kaum

lelakin5a."

Telah diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan

Hammad bin salamah; Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-

Tsaqafi, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir, Hammad bin Mas'adah,

semuanya meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar dengan

sanadnya, akan tetapi mereka meringkasnya dengan hanya

menyebutkan sutera saja, kecuali apa yang diriwayatkan Hammad

bin Salamah, dia menyebutkan sutera dan emas.

Telah diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan

Sa'id bin Abu Arubah dan Ma'mar; keduanya meriwayatkan dari

Ayyrb As-Sikhtiyani, dari Nafi'dengan sanadnya, dia menyebutkan

sutera dan emas. Ini merupakan atsar yang shahih, karena Sa'id

bin Abu Hind merupakan periwayat yang tsiqah dan terkenal.

Ulama yang meriwayatkan darinya adalah Nafi' dan Musa bin

Maisarah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin

Hanbal menceritakan kepada kami, Ya'qub -lbnu hrahim bin

Sa'd bin hrahim bin Abdurrahman bin Auf- menceritakan kepada

kami, ayahka menceritakan kepada kami, dari hnu Ishaq, dia

berkata: Sungguh Nafi' maula Ibnu Umar telah menceritakan

kepadake dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwa dia

al
C;AI

a

,y
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pemah mendengar Rasulullah €& melarang para wanita untuk

mengenakan sanrng tangan dan cadar saat berihmm, dan juga

baju yang telah dh,vamai dengan umrsatau za'famn (l(lrnyit). @eliau

bersabda) "Kenakanlah setelah ifu apa Jrang kalian sukai dari

sesuafu yang kuning, abu sepafu, abu abu sarung,

abu baju, atau l<huff."

Di sini Rasulullah $ menyebutkan se@ra ulnuln semua

perhiasan. Seandainya emas ifu haram, maka tanpa diragukan lagi

beliaupun akan menjelaskannya dan saat beliau tdak

menjelaskannya, maka ini halal bagi mereka. Semoga Allah selalu

memberikan tauftq-Nya.- Dengan pendapat inilah sekelompok

ulama salaf terdahulu berpendapat.

Diriwaptkan dari jalur periwaSntan Hammad bin Salamah

dan Qatadah; Qatadah berkata dari Ali bin Abdullah Al Baariqi,

Hammad berkata dari uqbah bin wassaj, keduanya meriwayatkan

dari hnu Umar, bahwa keduanya bertanya kepadanya tentang

sutera dan emas? Dia berkata, "lhl dimakmtrkan bagi kaum lelaki

dan tidak dimaknrhkan bagi kaum wanita."

Diriwa5ratkan dari ;alur periwayatan Syr'bah; dari Sulaiman

bin Abu Al Mughiirah NBazzar, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata:

Hudzaifah melihat seorang anak dan juga orang lain lrang

mengenakan baju sutera, lalu dia melepaskan baju sutera dari anak

tersebut dan memerintahkan mereka unhrk melepaskannya dan

membiarkannya di samping mereka.

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, AsySyafi'i, Malik

dan Abu Sulaiman beserta para sahabatnya-

I 16 
-l 

- At Muhatla



L92O- Masalah: Berhias dengan perak, mutiara, yaqut

dan zamrud dihalalkan bagi kaum lelaki dan wanita, kami tidak

mengkhususkan sesuatu dari itu kecuali perkakas perak, maka ini

semua haram bagi kaum lelaki dan wanita, berdasarkan khabar Al

Barra' bin Azib. Kami telah paparkan dalam pembahasan shalat.

Sebab Allah S berfirman,

Gekiov&G
"Dia-lah Allah, Jnng meniadikan segala tang ada di bumi

untuk kamu." (Qs.Al Baqarah lzlt 29).

Allah & j,rgu berfirman,

t*;;e #J:;'$'
"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelasl<an kepada

l<amu apa Wng diharaml<an-Nya absmu." (Qs. Al An'aam [6]t

11e).

Allah & udak menjelaskan tentang berhias dengan perak,

berarti itu halal.

Sekelompok kaum telah mengkhususkan dipertolehkannya

hiasan pedang, sabuk, cincin dan mushhaf. Ini merupakan

pengkhususan lrang tidak memiliki dalil yang shahih, ini hanya

klaim belaka.

Sementara terkait dengan mutiara, Allah S berfirman,

I
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" Dan dari masing-masing laut ifu kamu dapt memakan

daging Wng segdr dan l<amu dapt mengefind<an perhiasan tnng
dapat kamu memakain5n, dan pda masing,masingnSa l<amu Lihat

berla5nr membelah laut" (Qs. Faathir [35]: 12).

Ali berkata: Tidak ada yang keluar dari lautan kecuali

mutiara, sesuai dengan .nash Al Qur'an, mutiara ini halal bagi

kaum lelaki dan wanita.

Berbagai Hukum Pendamaian Antara Kedua
Pasangan

l92L- Masalah: Apabila seonmg suami bertengkar

dengan isterinla, maka seotang hakim dapat mengutus seomng

penengah dari pihak keluarga sang pria dan pihak lain dari

keluarga sang wanita terkait kondisi zhalim png datangnya dari

kedua belah pihak, dimana keduanya ini melarang hakim unhrk

ikut campur dalam permasalahan tersebut hal ini bertujuan unfuk

mengembalikan kebenaran itu kepada empunla dan menyinggung

perasaan oang yang telah bertuat zhalim. Kdua ufusan ini Udak

boleh memisahkan pasangan suami isteri tersebut, baik itu dengan

l<h ulu' atauprn dengan 1lang lainnya.
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Penjelasan hal itu adalah firman Allah &,

-6i \fr;lr4'66rfu:'f'
a=rqt;,ieSt*$,-jb;e;GtK)

" Dan jika lamu l<haormtirkan ada persengkeban ankra

kduanya, mal<a kirimlah seorang hakam dari keluarga lakilaki
dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kdua orzng

hakam ifu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

memberi bufiq kepada suami isteri rfu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 35).

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Maksud dari "Al
Ahf di dalam ayat ini adalah kerabat. Al Ahl juga bisa berarti

maula, berdasarkan sebuah abar yang diriwayatkan kepada kami

dari hadits Abu Thaibah,

'o:t il;i;f *: *a\r t2 "Lr ip oi
,t, . c )cz ,o '.9.. ,

'Rasuruuah g memerintah *':' :uI^*^*' :
meringankan pajaknya. "

Allah @ berfirman, W.{li erig;t$--j oy"Jika kdua

oftng hakam itu bermakud mengadakan perbaikan, nisaya Allah

memberi taufik kepada suami isteri ifu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 35).

Tak kalah pentingnya peranan kata pengganti yang ada pada

redaksi "-11#" bahwa itu kembali kepada kedua suami isteri,
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dengan inilah kami berpendapat. Atau kata pengganti ini kembali

kepada kedua orang hakam tersebut. Nash ayat menyatakan,

bahwa Allah akan memberikan taufiq seandainya mereka berdua

(suami isteri) ingin sama-sama mengadakan perbaikan. Maksud

perbaikan di sini adalah memufus masalah yang ada diantara

suami isteri.

Seandainya dikatakan, Allah & telah berfirman, 21;; $

Y'&rt"alru.c*- J W A1. {, 6,A it (: it W. ln ilL
" Dan jika seorang wanita khawatir akan nus5ruz atau sikap tidak

acuh dai suaminya, maka tidak mengapa bagi kduanSn

mengadakan perdamaian yang sebenar-benamya, dan perdamaian

itu tebih baik (bagi mereka);' (Qs. An-Nisaa' [4t: 728). Maksudnya

adalah thalak, dan ayat ini juga dibaca dengan "An Yuslihaa"?

Maka kami katakan, Vd, akan tetapi Allah &
mengembalikan perdamaian ini kepada pilihan suami isteri

tersebut, bukan kepada selain mereka, dan juga bukan ditentukan

oleh pihak lain bagi mereka. Dalam sisi kebahasaan dan juga

syariat, tidak pemah diketahui bahwa kata "Ashlahat Baina ,42-

hujani maknanya sang wanita mengajukan thalak kepada

suaminya.

Para ulama salaf terdahulu berbeda pendapat mengenai hal

ini. Ada sekelompok ulama yang menyatakan, bahwa pasangan

suami isteri ihr harus dipisahkan, ini berdalih dengan apa yang

telah diriwayatkan kepada kami, bahwa Utsman pemah mengufus

Ibnu Abbas dan Mu'awiyah untuk menjadi hakam antara Aqil bin

Abu Thalib dengan isterinya yaitu Fathimah binti Uthbah bin
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Rabi'ah. Utsman berkata kepada keduanya, "Seandainya kalian

berdua memandang keduanya ihr (suami isteri) lebih baik

dipisahkan, maka kalian pisahkanlah mereka." I(habar ini tidak

shahih, sebab riwayat ini Udak diriwayatkan kecuali secara

munqathi' (terputus).

Telah diriwayatkan juga kepada kami dari hnu Abbas; dari

jalur periwayatan Yahya bin AMul Hamid Al Himmani, -dia
merupakan seorang periwayat yang dha'if. Diriwayatkan pula

secara shahih dari jalur periwayatan Ali bin Abi Thalib, bahwa dia

berkata kepada dua hal<am antara suami isteri yang sedang

bertengkar, "Hendaknya kalian berdua melihat; jika memang lebih

baik dipisahkan, maka pisahkanlah keduanya, dan seandainya

kalian melihat lebih baik disatukan, maka satukanlah keduanya."

Diriwalntkan pula secara shahih, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman bin Auf, AsySya'bi, Sa'id bin Jubair, dan Al Hakam

bin Uthaibah; dan juga dari Rabi'ah dan Syuraih. Diriwayatkan

pula dari Thawus dan An-Nakha'i.

Ini juga 5rang menjadi pendapat Malik, Al Auza'i, Abu

Sulaiman dan juga ulama madzhab kami kecuali AI Mughallis.

Ulama yang lainnya berkata: Kedua hakam itu tdak boleh

memisahkan suami isteri. Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzuri

menceritakan kepada kami, Abu Dzarr Al Hirawi menceritakan

kepada kami, Abdurmhman bin Ahmad bin Hammawaih As-

Sarakhsi menceritakan kepada kami, hrahim bin Khuraim

menceritakan kepada kami, Abd bin Humaid Al KasSBVr

menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada

kami, Hisyam -hnu Hassan- menceritakan kepada kami, dari Al
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Hasan Al Bashri, dia berkata, "Kedua hakam ifu hendaknya

mendamaikan, bukan malah memisahkan."

Begitu pula dengan jalur periwayatan sempa dengan di

atas, hingga Abd bin Humaid, Yunus menceritakan kepada kami,

dari Syaiban -hnu Fam:kh-, dari Qatadah tentang firman Allah {&,

W.3\i4;.+o{-t " Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan

anbra kduanya. "(Qs. An-Nisa' [4]: 35).

Qatadah berkata, "sungguh dua hakam ih.r diuh.rs unhrk

mendamaikan keduanya (suami isteri), Apabila mereka berdua

udak mampu, setidaknya keduanya bersaksi atas orang yang

zhalim dengan kezhaliman yang telah dia lakukan. Kedua hakam

ini tidak memiliki hak unhrk memisahkan keduanya."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari

Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa ada beberapa orang yang berkata

kepadanya, "Apakah hakam itu dapat memisahkan (suami isteri)?"

Atha' berkata, "Tidak, kecuali keputusan itu berada pada tangan

suami isteri ifu." Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy

Syafi'i, Abu Al Hasan bin Al Mughallis.

Diriwayatkan pula secara shahih, dari Sa'id bin Jubair,

bahwa pemisahan suami isteri diserahkan kepada hakim,

berdasarkan larangan kedua hakam kepadanya.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Tidak ada di dalam

ayat dan tdak pula ada pada sebuah riwayat Sunnah yang

menyatakan, bahwa dua hakam bisa saja memisahkan suami isteri,

dan sang hakim tidak berhak memisahkan keduanya.

Allah @ berfirman,
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"Dan frdaHah seorang membuat dosa melainkan ke-

mudharatannya kembali kepada diinya sendirt." (Qs. Al An'aam

[6]' 154).

Maka shahih pula, bahwa seseorang tidak boleh menthalak

yang lainnya, juga tidak bisa memisahkan antara suami dengan

isterinya, kecuali jika ada nash yang mewajibkan fasaklrnya nikah

saja. Tidak ada perkataan seseorang yang dapat dijadikan hujjah

selain perkataan Rasulullah S.

Nafkah

L922- Masalah: Seorang suami hams memberikan

nafkah isterinya semenjak dia melakukan akad nikah, baik dia

sudah dipanggil untuk membangun rumah tangga atau belum,

-walaupun sang isteri berada dalam buayan-, baik sang isteri

orang yang kerap melakukan nusJruz atau tidak; kaya ataupun

miskin; memiliki orang hra atau anak yatim; perawan atau janda;

merdeka atau menjadi budak, sesuai kemampuan finansialnya.

Orang yang bertaraf tinggi bisa menafkahi isterinya berupa

roti Hawari, daging dan buah musim itu -sesuai dengan

kemampuan dirinya.- Orang yang bertaraf pertengahan, juga

memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dan orang yang
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bertaraf rendah juga memberikan nafkah sesuai kemampuan
dirinln.

Penjelasan hal itu adalah apa yang telah kami sebutkan dari
sabda Rasulullah $ terkait seorang isteri,

. p s AL e:83 * t r'€ _e,rt,
"Xu*iibri l<alian terhadap merel<a (pn isteri) adatah

memberil<an makanan dan pl<aian merel<a dangan cam ,nng
malmtf"

Dengan demikian, maka nafkah ifu wajib difunaikan unfuk
sang isteri sejak akad pemikahan berlangsung.

sekelompok ulama berkata: ndak ada nafkah bagi wanita
kecuali dirinln telah dipanggil untuk membentuk keluarga. Ini
merupakan perkataan yang tidak ada di dalam AI eur'an, tdak
juga ada di dalam As-sunnah, tdak pula ada perkataan sahabat,
tidak pula ada qiyas unhrk perkara ini dan tidak ada pula ada
pendapat lang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Tidak
diragukan lagi, bahvrn jika memang Allah ingin mengecualikan
anak kecil dan isteri yang berbuat nust/uz, maka Dia tidak akan
melupakan itu hingga ada orang lain Snng perlu menjelaskannya,
Maha Suci Allah dari hal ini.

Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin
AMullah bin AMurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al
Khuqnni menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar
menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al eaththan
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menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Umar menceritakan

kepada karni, Nafi' mengabarkan kepadaku, dari hnu Umar, dia

berkata: Umar bin Al Khaththab pemah menulis surat kepada para

penvira pas.rkan unfuk memperhatikan prajurit-prajurit 5rang telah

lama meninggalkan agar mereka mengirimkan nafkah

kepada keluarganya, atau dirinya pulang ke keluargaryra, atau dia

berpisah dengan keluarganya. Dan jika dia menginginkan berpisah

dengan keluarganya, maka dia tetap harus memberikan nafkah

semenjak dirinya itu meninggalkan keluarganya.

Abu Muhammad ([bnu Hazm) berkata: Dimana Umar pada

riwayat di atas fidaklah memisahkan antara isteri png kerap

berbuat nus5uzdan 1nng tidak.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Syu'bah; Aku

pemah bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah tentang seorang

wanita png keluar dari rumah suaminya dalam keadaan marah,

apakah dia tetap mendapatkan nafkah? Dia (Al Hal<am)

menjawab,'Ya."

Abu Sulaiman dan para ulama ma&habnp, serta S,rfuan

Ats-Tsar.ui berkata, "Nafkah itu wajib trnhrk sang isteri 5png masih

kecil setelah adanSn akad nikah padanya?"

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Kami Udak

mengetahui ada sahabat lain yang menyelisihi Umar, tidak perkara

larangan isteri yang knrap berbuat nustruz ini pun tidak pemah

terekam dari salah seorang sahabat Nabi, akan tetapi itu
merupakan sesuafu yang diriwayatkan oleh An-Nakha'i, Asy
Sya'bi, Hammad bin Abu Sulaiman, Al Hasan, Az-Zvhri, dan kami

tidak mengetahui apa yang menjadi hujjah mereka kecuali mereka
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mengatakan, "Nafkah itu lantaran adanya persetubuhan, jika

persetubuhan ini tidak ada, maka nafkah itu pun dilarang unfuk
dihmaikan."

Abu Muhammad flbnu Hazm) berkata: Sungguh hujjah ini
sangat membufuhkan dalil yang men- shahil>l<arrryaterkait perkara

yang kalian klaim ke-shahihanrrya. Mereka telah berdusta atas

perkara ini, dimana nafkah dan pakaian ifu tidak ada kecuali

dengan adanln kehidupan berumah tangga, apabila kehidupan
berumah tangga itu ada, lantas apakah nafkah dan pakaian itu
wajib adanlra?

Abu Muhammad (lbnu Hazm)berkata: Semua perkara yang

menakjubkan adalah bahwa mereka memperbolehkan pelarangan

hak wanita yang nusryz lantaran dirinya zhalim dengan melarang

hak sang suami, inilah kezhaliman yang sebenamya, dan perkara

batil yang nyata.

Perkara yang menakjubkan pula adalah bahwa para ulama

madzhab Hanafi tidak memperbolehkan orang yang telah dizhalimi

orang lain mengambil hartanya, sehingga dia dapat membuat
orang yang zhalim itu sadar atas perbuatannya. Mereka juga

berpandangan unfuk melarang pemberian nafkah wanita yang

nust/uz dan juga pemberian pakaian kepadanya, dan hal ini
Udaklah diketahui, lantas karena apa? Mereka bertentangan

dengan apa yang menjadi hujjah mereka lnng sebelumnya telah

disebutkan. Mereka melihat, bahwa nafkah itu diberikan unhrk
isteri yang sakit dan tidak mungkin untuk disetubuhi. Dengan ini
mereka meninggalkan perkataan mereka yang menptakan, bahwa

nafkah ifu lantaran adanya persefubuhan?

kg-l - At Muhaua



Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Seorang suami

dapat memberikan pakaian bagi isterin5n sesuai dengan

kemampuan finansialnya. Orang yang bertaraf kehidupan meurah,

dia diperintahkan untuk memberikan pakaian kepada isterinya

benrpa sutera dan yang senrpa dengannya. Orang 5nng bertaraf

ekonomi menengah, yaitu berupa kain dari rami dan katun.

Sementara orang yang bertaraf ekonomi bawah, maka semampu

dirinya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah $,
. ,o.or. 6 rt o -/. a rlo a l1-r'sP\ Js-#: oP)t,A

"Bagi merel<a (istei-istei) nafkah dan pal<aian mereka

dengan can yang malmtf" '

Demikianlah makanan dan pakaian yang makruf bagr

mereka.

Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Ahmad bin Syu'aib, Imran bin Bakkar Al Himshi mengabarkan

kepada kami, Abu Al Yaman -Al Hakam bin Nafi'- Syu'aib bin

Abu Hamzah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Az-Ziltn

pemah ditanya tentang seorang wanita yang mengenakan sutera?

Dia berkata: Anas bin Malik pemah mengabarkan kepadaku,

bahwa dia melihat Ummum Kultsum -puteri Rastrlullah #-
mengenakan gaun sutera.

Allah S berftrman,
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" HendaHah oftng yang mampu memberi nafl<ah menurut

kemampuannyn. Dan orang yang disempitkan

hendaklah membei nalkah dari harta tnng diberil<an Nkh
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepda saeorang

melainkan sekdar apa tnng Allah bqikan ."(Qs. Ath-

Thalaaq [65]: 7)

Apabila seseorang berada di suahr negara yang

penduduknya tidak makan kecuali kurma bnr, buah tin, atau

sebagian buah-buahan, atau susu, atau ikan, maka diputuskan

bahwa nafkah isterinya ihr adalah dengan apa lnng biasa menjadi

makanan penduduk negeri ifu, seperti 3nng telah kami sebutkan.

Mennnrt kami, paling banyaknya nafloh adalah An rithlhghdad.

Ahmad bin Muhammad Al Jastr menceritakan kepada

lorni, Wahb bin Misunrah menceritakan kepada karni, hnu
Wadhdhah menceritakan kepada karni, Abu Balor bin Abu

Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Al Ahwash -Sallam bin

Sulaim Al Kufi- dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abu Al Ahr,rnsh Auf

bin Malik bin Fadhalah Al Juspmi, dia berkata: Ayahku pemah

datang kepada Rasulullah $ dengan mengenakan pakaian yang

sudah usang, maka Nabi S bertaqn kepadangn, "Tidald<ah

engl<au merniliki harta?' Dia menjawab, "Justtt aku memiliki

semua harta. Allah telah memberiku unta, sapi dan kambing,"
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Nabi $ bersaMa lagi kepadanya, "Maka tampakl<anlah aP tnng

Allah telah berikan kepdarnu."

Dalam khabar ini menjelaskan bahwa herrdakn5n seseorang

mengenakan pakaian sesuai kadar ke6ampuan finansialnp dan

juga berkat nikmat yang telah Allah berikan kepadanya.

L923. Masalah: Seorang suami tidak perlu menafkahi

pelayan isterinya -sekalipun dia adalah anaknya seorang khalifah

atau puteri seoftmg khalifah.- Akan tetapi dia harus mengahr

orang png dapat memberikan makanan dan air minum kepada

sang isteri, sehingga makanan itu sudah tersaji dan siap dimakan,

-baik sarapan pagi atau makan malam-. Dan juga orang yang

dapat mernbanhr isterinya dalam mengeriakan semua pekerjaan

rumahnya, seperti menyapu dan membersihkan kasur.

Sang suami harus memberi isterinya pakaian. Karena inilah

sifat rezeki dan pakaian itu. Sama sekali tidak ada nash yang

marcjibkan seseorang unhrk menafkahi pelayan sang isteri. lni

merupakan sebuah kezhaliman dan sikap yang melampaui batas.

Ulama 3nng membebani pelayan sang isteri untuk membuat

adonan (roti) dan memasak, narnun dia tidak membebaninya unfuk

merajut atau menjahit pakaiannya, maka dia telah menyimpang

dan kesalahannya nampak.

L924. Masalah: Sang isteri wajib dinafkahi setiap

harinp, karena ihr adalah rezel<i bagi dirin5n. Apabila sang

suami melampaui batas hanya untuk melakukannp (memberikan
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nafkah) atau mengakhirkan pemberian sanpan pagi atau makan
malam, maka dia diberi pelajaran akan perkara tersebut.

Apabila sang suami memberi isterinya nafkah dengan lebih
burynk dari latah biasanya, maka jika sang isteri meninggal dunia,
atau sang suami menthalaknya dengan thalak tiga (thalak ba.in),
atau sang suami menthalak isterinya sebelum berhubungan intim
dengannya, atau sang isteri telah selesai masa iddabnya, yato.t
lebih sahr hari (dari masa selesainya iddan, maka dipufuskan bagi
sang isteri, bahwa dirinrc harus mengembalikan ifu kepada
mantan suaminya. Sementara jika sang isteri telah meninggal
dunia, maka diambilkan dari harta pokok miliknya. Karena
sebelumnln nafkah tersebut bukanlah menjadi hak dirinya. Akan
tetapi sang suami menenfukan hifungan nafkah itu bagi isterinya
unfuk suafu waktu, dimana sang isteri berhak memilikin5n.

Apabila u/aktu sang isteri berhak memilikin3n itu tak jua
kunjung datang, maka nafkah yang ada di tangan sang isteri
merupakan sebuah amanah. Allah $ berfirman,

" SaunggwhnSn Allah menytruh karnu merymnpikan
amanat kepada tang berhak manerimanSn" (es. An-Nisaa' [4]:
58)

Tidak ada kezhaliman yang lebih besar daripada tidak
memutuskan bagi sang wanita harus mengembalil*n sesuah.r yang
sebelumnya dia Udak memiliki hak atasnp.

rat dy.;-*ii |;::i 6 -llU -;fr i,y
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Sedangkan terkait dengan permasalahan pernberian

pakaian, maka ihr wajib bagi sang isteri. Jika memang pemberian

pakaian itu merupakan hak sang isteri, maka dia berhak

mendapatkannya, baik sang isteri telah meninggal dunia setelah

ihr, atau sang strami menthalaknya tiga kali, atau sang isteri telah

sempuma masa iddal>nya, atau sang suami menthalaknya

sebelum melakukan hubungan intim dengannya.

Jadi sang isteri tidak perlu mengembalikan pakaian itu

kepada mantan suaminya. Sebab, kalau sang isteri hartrs

mengembalikan pakaian tersebut, berarti dia tidak memilikinya saat

dirinya memang wajib memilikinp,- dan ini batil. Begitu pula jika

pakaian ihr telah usang dan ifu bukan dari harta milik sang isteri,

maka pakaian itu menjadi miliksr3n.

Apabila telah sampai pada waktu yang telah dijanjikan,

dimana pada wakhr tersebut biasanya pakaian sudah usang, maka

pakaian ihr juga menjadi milik sang isteri, dan hukumnya pun

diputuskan menjadi miliknya. Apabila ada sesuatu yang terdapat

pada pakaian tersebut hingga ia usang sebelum waktu gnng

memang biasanya pakaian usang, maka sang isteri tidak berhak

memiliki apa-apa. Akan tetapi sang suami hanrs memberikan

rqel<i dan pakaian kepada sang isteri secara malruf, dimana

pengertian malmtftelah kami paparkan sebelumnSn.

Sementara perkara pemberian kasur dan rumah, maka

perkara ini berbeda dengan perkara pemberian nafkah dan

pakaian. Sang suami harus tinggal bersamanya, Silg suami juga

harus memberikan kasur dan rumah yang dapat menangkal

kemudharatan saat tinggal di atas bumi, karena perkara itu
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Udaklah masuk dalam kategori memberikan pakaian kepada sang

isteri. Perkara tersebut telah dijelaskan di dalam sebuah khabar
yang telah kami paparkan sebelumnya secara musnad dari saMa
Rasulullah 8i,

i;:fra'&; *;olw.&,
" Hak kalian terhadap mereka (istei-istei) adalah frdak

membiarkan orang tnng kalian benci menemryti tempat tidur
kalian."

Rasulullah $ menisbatkan ternpat tidur kepada sang suami,

maka sang suami diwajibkan unfuk menyediakan ternpat tidur
unfuk sang isteri, dimana tempat tidur ini merupakan milik sang

suami dan sang isteri tdak berhak memilikingra. Ulama 5rang

memufuskan bahwa sang isteri berhak memiliki kelebihan jatah

dari nafkah hariann5a, maka dia telah memufuskan hukum dengan

zhalim, yaitu pada perkara yang tidak Allah unjibkan untuk
menunaikannln.

Kami pun akan meminta kepadanya unhrk menenhrkan

batasan pada perkara tersebut; batasan apa yang telah ditetapkan

dalam perkara ini -mulai dari seminggu atau sebulan atau setahun-

mereka dibebankan unfuk memberikan penjelasan perkara ini dari
Al Qur'an atau dari Sunnah Rasulullah #, dan nyatanln dia tidak

menemukannln.

Andai saja ada seseorang yang menyebutkan apa lang
telah diriun5ntkan kepada kami dari jalur perituaptan Al Bukhari;

Muhammad menceritakan kepada kami, Waki'i menceritakan

kepada kami, Sufuan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dia
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berkata: Ma'mar mengabarkan kepadaku, hnu Syihab

menceritakan kepada kami, dari Malik bin Aus Al Hadatsan, dari

Umar bin Al Khaththab, bahwa Rasulullah # pemah menjual

pohon kurma Bani Nadhir, dan menyimpan bahan pangan bagi

keluarganSra unfuk masa setahun.

Diriwayatkan yang semisal dengannya dari jalur periwayat

an Abu Daud; Ahmad bin Abdah menceritakan kepada kami,

Sufun bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin

Dinar, dari Az-Zuhri dengan sanadnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ali bin Mushir

mengabarkan kepada kami, Ubaidi[ah bin Umar menceritakan

kepada karni, dari Nafi', dari hnu Urnar, dia berkata: Rasulullah $
memberi para isterinya dalam setahun sebanyak delapan puluh

waq kurma bmrdan dtn puluh waq gandum s5n'ir.

Kami katakan: Dalam beberapa riwalnt ini Udak ada

penjelasan bahwa Rasulullah $ memberikan kepada para isteri

beliau dimuka, dan ini diperbolehkan. Dipertolehkan pula

memberikannya kepada para isteri perhari atau perbulan. Karni

Udak melarang hal tersebut jika sang suami tdak merasa

keberatan, narnun apabila dia merasa keberatan atas hal itu, maka

hakimlah yang memutuskan perkara tersebut, sehingga nafkah

menjadi rusak tanpa adanya permusuhan dari pihak sang isteri

atau adanln permusuhan. Sang isteri harus menjamin barang

tersebut bagi sang suami, karena dia telah mengambil apa yang

bukan haknya.

Keputusan hakim pun tidaklah serta merta menghalalkan

harta orang lain, dan tidak pula dapat menggugurkan haknya
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orang yang memiliki hak, sekalipun sang hakirn melakukan itu

secara sukarela tanpa adanya kepuhrsan seorang qadhi. Maka

pemberian nafkah ni fasid tanpa adanya permusuhan dari sang

isteri: Sang suami harus memberikan nafkah dan pakaian yang

kedua kalinya, karena sang isteri udak memunculkan sebuah

permusuhan dengan suaminya, sehingga tidak ada tanggungan

bagi sang isteri. Sedangkan hak sang isteri yang sebelumnya ih.r

tetap ada, karena sang suami belum pemah memberikan nafkah

itu kepadanya

1925. Masalahr Sang suami hanrs memberikan tempat

tinggal semampu dirinln. Hal ini berdasarkan firman Allah &,

isxL.xJ"t;e"i,ig
" Temptlanlah mereka (pra isteri) di mana kamu

bertempt tin4gal menuntt kemampuanmu," (Qs. Ath-Thalaaq

[55]' 6).

1926. Masalah: Tidak diwajibkan bagi sang suami untuk

memberikan sutera dan parfum kepada isterinya, karena Allah &
tidak meuajibkan sang suami unhfi memberikan keduan5a, begifu

pula dengan Rasulullah $.

L927. Masalahr Barangsiapa lrang tidak memberikan

nafkah dan juga pakaian kepada sang isteri -sementara dia

mampu unfuk memberikan nafkah itu-, baik dia bepergian atau
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ada di rumah, maka nafkah ifu mempakan utang dalam

tanggungannya. Selamanp nafkah ini harus diambil darinya, dan

ini dipuhrskan baik sang isteri itu masih hidup maupun sudah

meninggal dunia. Nafkah ini diambilkan dari harta pokok sang

suami, 5nng jumlahnlp kelak dikalikan saat sang zuami tidak

memberikan nafkah tersebut. Karena, ifu mempakan hak sang

isteri dan termasuk utangnln sang suami sebelumnya (lnitu nafkah

yang tidak ditunaikan sebelumnya).

L928. Masalah: Barangsiapa yang hanya mampu

memberikan t"bugiun nafloh dan juga pakaian, baik kadar

kemampuan diri sang suami ittr sedikit mauprn banyak, maka sang

suami wajib menunaikan sesuai kemampuarurgn, sementara nafkah

yang sang suami tidak mampu hnaikan, maka ihr gugur darirya.

Seandainya sang zuami tidak mampu memberikan nafkah apapun,

maka perihal pemberian nafl<ah ini grgur darinln, dia tidak hanrs

menunaikannSn dengan sesuafu yang lainn5a.

Jika kemudian setelah itu kondisi sang suami telah lapang,

maka sang suami harus mernberikan nafkah semenjak kondisinya

yang telah lapang. Dia fidak wajib menunaikan pemberian nafkah

dengan sesuafu png dia grmakan unfuk memenuhi kebufuhan

dirinya, baik itu ber..,p. nafkah atau pakaian saat kondisi dirin5n itu

sulit. Hal ini berdasarkan firman Allah &,

"6$yen{ti3*{
"Allah frdak membebani s*eorang melainl<an sauai

dengan " (Qs.Al Baqarah 12l:2861.
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Allah & j,rgu berfirman,

Wuti6,sJg.t
"Allah frdak memikulkan beban kepada seseorang melain-

kan sekdar ap gng Allah berikan kepadaqn." (Qs. At-Thalaaq

[55]: 7).

Maka benar adanya sebagaimana lrang kami yakini, bahwa

kondisi sang suami yang berada di dalam kesulitan, dan juga bukan

pada kondisi yang Allah berikan kelapangan kepadanya, maka

Allah & Udaklah membebankan dirinya r:ntuk menunaikan nafkah.

Perkara yang tidak Allah bebankan kepada sang suami, maka tidak

wajib dilakukan. Dan apa yang tidak wajib dilakukan, maka tidak

boleh ditunaikan selamalamanya, baik kondisi sang suami kala itu

lapang atau kesulitan.

Perkara ini berbeda dengan ka,vajiban yang harus

ditunaikan sang suami berupa nafkah dan pakaian, namun dia

tidak menunaikannya -sementara dirinya mampu unfuk itu-
maka nafkah ini kelak akan tetap diambil dari dirinya setelah itr,
baik kondisi sang suami sedang sulit atau lapang. Karena Allah &
teiah membebani sang suami untuk menafkahi isterinya, sehingga

ini wajib bagi dirinya dan tidak gugur dengan kondisi dirinya yang

sulit. Akan tetapi pada kondisi yang seperti ini (kondisi sulit), maka

bisa ditangguhlon pada kondisi lapangnya. Hal ini berdasarkan

firman Allah &,

i;* Jf,;{si&i 5*'g
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"Dan jika (orang tpng berhutang itu) dalam kaul<amn,

maka benlah bngguh sampai dia berkelapangan." (Qs-Al Baqarah

l2l:2801.

1929. Masalah' Jika sang suami tdak memberikan

nafkatr kepada isterinya secara zhalim, atau karena sang suami

adalah orang fakir yang tidak mampu memberikan nafkah, maka

sang isteri tidak boleh mencegah dirinya untuk mengambil dari

suaminya. Sebab, andaikan sang suami itu berbuat zhalim, maka

sang isteri tidak boleh tinggal diam untuk hak dirinya, namun dia

harus tetap berbuat adil pada harta suaminya -apabila dia

mendapati harta sang suami- saat jumlah harta itu sesuai kadar

yang menjadi hak sang isteri.

Hal ini sebagaimana Rasulullah S pemah memerintahkan

Hind binti Utbah, saat dirinya berkata kepada Rasulullah $,
"Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufuan itu termasuk orang yang

pelit, dia tidak memberiku sejumlah uang yang mencukupi diriku.

Bolehkah aku mengambil hartanya tanpa dia ketahui?"

Rasulullah $ bersabda kepadanya,

.*:';Ju. )-{v*K-v e*

I

"Ambillah apa yang mencukupi diimu dan juga anakmu

dengan cam Smng makntf-"

Diriwayatkan juga kepada kami seperti lafazh Rasulullah $
ini, dari jalur periwayatan Al Bukhari; dia berkata: Muhammad bin

Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Yahya -hnu
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Sa'id Al Qaththan- menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin

Urwah, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Aisyah

Ummul Mukminin, dari Rasulullah S.

1930. Masalah, Apabila sang suami tidak mampu

menafkahi dirinya, sementara isterinya dalam kondisi yang mapan

(kaya), maka sang isteri dibebani untuk menafkahi suaminya, dan

tidak ada harta yang telah dikeluarkan itu akan kembali kepada

sang isteri saat kondisi suami telah lapang, kecuali jika sang suami

itu adalah seorang hamba sahaya, maka nafkah dirinya ditanggung

oleh hrannya, bukan oleh isterinya. Begitu pula kondisi orang yang

merdeka jika dia memiliki anak atau orang tua, maka nafkah

dirinya ditanggung oleh anak atau kedua orang tuanya, kecuali jika

keduanya juga mempakan orang yang fakir.

, Penjelasan hal tersebut adalah berdasarkan firman Allah &,

-t l,js 5k1 5 " a_i;fi; i;i.'$'"&, :i, rllitp;
3G,{w

"Dan kewaiiban ayah membei makan dan pakaian kepada

para ibu dengan cara makruf. Saeorang tidak dibebani melainkan

menuntt kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu mendeita

kesengsaraan karena anaknya dan seonng ayah karena anaknya,

dan warispun berkeumjiban demikian." (Qs. Al Baqarah l2l:2331

"y, 
2y{t,A'!$ s; 6iq\45

'qrt',h*rrg
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AIi berkata: Sang isteri merupakan ahli uraris suaminya,

maka dia harus menafkahi suaminya fiika suaminSn tidak mampu).

Hal ini sesuai dengan apa yang terteradalam nash N Qur'an.

Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Nafkahnya sang

isteri terhadap budaknya itu seperti nafkahnya terhadap orang

yang merdeka. Karena Allah & mer,vajibkan sang suami menalkahi

dan memberikan pakaian isterinya melalui lisan Rasululluh #.
Allah tidak mengkhususkan orang yang merdeka dari sang budak.

Allah S berfirman,

'ib-'4321:AlGr6

" Bedkanlah maslawin (mahar) kepada umnib 6nn7 kamu

nikahi) sebagai pembeian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-

Nisaa' [4],4]

Allah & j,rgu tidak mengkhususkan orang yang merdeka

dari sang budak. "Dan frdailah Tuharunu lupa." (Qs. Maryam [19]:

64),.

Apa yang telah kami sebutkan tersebut ada perbedaan

pendapat yang insSn Allah akan kami sebutkan secara ringkas.

Di antaranya adalah Abu Yusuf berkata terkait wanita

baligh yang sedang sakit -dan belum digauli suaminya-, "Sang

suami tidak perlu menafkahi isterinya jika sakitnya sang isteri

membuat sang suami tdak dapat bersefubuh dengannya. Apabila

sang suami telah membangun rumah tangga dengannya dalam

kondisi sang isteri yang seperti ifu, maka dia hams mengembalikan

sang isteri kepada keluarganya dan tidak menafkahinya hrngga
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sang isteri dapat disetubuhi. Apabila keluarga sang isteri

menerimanya, maka sang suami wajib menafkahinya."

Abu Yusuf juga berkata, "Seandainya sang isteri sakit

setelah dirinya digauli dengan persehrbuhan yang benar, maka

sang suarni harus menafkahinya dan tidak mengembalikannya

kepada keluarganya."

Abu Yusuf juga berkata, "Apabila sang suami telah

membangun keluarga dengan isteri yang mtqa' (kemaluannya

tertutupi daging sehingga tidak bisa disehrbuhi), maka sang suami

harus menafkahinya dan dia tidak perlu memulangkan sang isteri

kepada keluarganya."

Sungguh ini merupakan pertentangan yang langka dan

pandir.

Abu Yusuf juga berkata, "Apabila sang isteri dipenjara atau

sengaja ada penghalang antara sang isteri dan suaminya dengan

kondisi sang isteri membenci suaminya, maka sang suami tidak

memiliki karajiban menafkahinya. "

Sebelumnya kami telah sebutkan perkataan Umar tentang

wajibnya pemberian nafkah suami yang sedang bepergian atau

berada di medan perang selama dirinya itu tidak ada, sekalipun

isterinya telah dithalak.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu

Wahb, dari Yunus bin Yazid, dia berkata: hnu Syihab pemah

ditanya tentang seorang isteri yang menafkahi dirinya sendiri

dengan apa yang dia miliki dan juga terkadang meminjam dari

orang lain? Dia berkata, "Kami berpandangan bahwa nafkah ifu
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dapat diambil dari sraminya dengan penuh kejujuran, kecuali jika

sang $rami merniliki bukti bahwa dirirya ifu telah meninggalkan

squmlah nafloh 1lang ankup bagi isterinya." Yunus berkata, "lni

menrpakan pendapat Rabi'ah. "

Abu Muhammad ([bnu Hazm) berkata: Inilah lnng benar.

Karena, seandainya sang suami mengaku bahwa dirinya telah

menafkahi sang isteri, maka dia termasuk orang yang mendakrua

gugumya hak sang isteri yang harus dia dapatkan sebelumnya,

maka sang suami harus memberikan bukti, sementara sang isteri

harus bersumpah. Ini menrpakan pendapat Hasan AI Bashri, Asy
Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Dirirlnlatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, "Apa yang telah

dinafkahkan dan ihr diambil dari harta sang isteri, maka dia tidak

lagi memiliki suafu hak. Sementara nafkah yang sang isteri utang

dari omng lain, maka ihr menjadi tanggungan sang suami." Ini

merupakan pembagian 5rang tidak didasarkan pada dalil penjelas

yang shahih.

hnu Syrbrumah berkata, "Sang isteri Udaklah

mendapatkan nafkah kecuali jika dirinya mengadu kepada

tetangganya, sehingga semenjak pengaduan dirinya kepada

tetangganya, maka sang isteri wajib mendapatkan nafkah dan ini

menjadi tanggungan sang suami." Ini mempakan pembatasan

suafu perkara yarg fasid.

Dirivrnyatkan dengan shahih dari Syuraih, bahwa ada

seorang wanita Snng berkata kepadanya, "Suamiku tidak ada di

rumah dan aku berutang satu dinar untuk menafkahi diriku?"

St uraih berkata kepadanya, "Apakah suamimu memerintahkanmu
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dengan hal itu?" Wanita itu berkata, "Tidak." Syraih berkata,

"Maka lunasilah utangmu ifu."

Abu Hanifah berkata, "Sang isteri Udak mendapatkan

nafkah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh seorang sultan

(penguasa)."

Abu Muhammad 0bnu Hazm) berkata: Perkara menafkahi

ini telah ditetapkan oleh Penguasanya para penguasa, Dialah

Allah &, yaitu melalui lisan Rasul-Nya $. Dengan demikian,

batallah pendapat Abu Hanifah.

Malik berkata: Sang suami yang pergi kemudian datang dan

sang isteri meminta nafkah untuk dirinya. Apabila sang isteri

menunjukkan bukti bahwa sang suami memang belum pemah

mengirimkan nafkah baginya, maka sang suami harus menunaikan

nafkahnya. Namun jika tidak demikian, maka sang isteri tidak

berhak mendapatkan nafkah, kecuali hanya sejak dirinya

mengadukan permasalahan nafkah ini.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Ini juga merupakan

permasalahan tanpa dalil yang shahih, tidak diketahui dengan

apakah hak isteri mendapatkan nafkah itu bisa gugur dengan klaim

sang suami.

Sedangkan terkait dengan perkara suami yang tidak

mampu menafkahi, maka para ulama berbeda pendapat tentang

hukumnya.

Sekelompok ulama berkata, "Dirinya harus dipenjara. Sang

isteri tidak dithalak dan tidak pula sang suami dibebani untuk
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menthalak." Ini merupakan pendapat Ubaidillah bin AI Hasan Al
Anbari, sang qadhi Bashrah.

Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Jika aku tahu
mengapa sang suami ifu harus dipenjara?

Sekelompok ulama lainnya berkata, "Sang suami dipaksa

unfuk menafkahi atau dia harus menthalak isterinya." Ini
sebagaimana yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq, dari Ubaidi[ah bin Umar, dari Nafi', dari
hnu umar, dia berkata: Umar pemah mengirim surat kepada panr

komandan pasukan, dia menyerukan -nama si fulan dan si fulan-

sekelompok orang yang telah pergi dari kota Madinah, hendaknln
dia kembali kepada para isteri mereka; atau mereka mengirimkan
nafkah kepada para isteri mereka; atau mereka menthalak para

isteri mereka dan mengirimkan nafkah lnng telah terler,rat

sebelumnya.

DiriwaSatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari
Sut/an Ats-Tsawi, dari Yahya bin Sa'id AI Anshari, dari Sa'id bin
Al Musayyib, dia berkata, "Apabila seorcmg suami tidak
menemukan apa yang bisa dia nafkahkan kepada isterinyia, maka

dia dapat dipaksa unh.rk menthalaknSra."

Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Kami melihat,

bahwa Snng menjadi hujjah ulama yang berpandangan seperti
perkataan ini adalah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami
dari lalur periwayatan NBazzar, Amr bin Ali menceritakan kepada

kami, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Al
A'masy menceritakan kepada kami, dari Abu Shaalih, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah S bersaMa,
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"sedekah tmng paling utama adalah Wng masih

menyisakan . Tangan di atas lebih baik daipada tangan

di bawah."

Isterimu berkata, "Nafkahi aku atau thalaklah aku."

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Kami pun

memperhatikan khabar ini, maka kami menemukan bahwa

tambahan redaksi di atas " Istimu berkata, 'Nalkahi aku abu
thalaHah akd", bukanlah dari Rasulullah #.

Penjelasan hal itu adalah khabar yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Amr bin Hafsh bin Ghiyats

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

Abu Shalih menceritakan kepada kami, Abu Hurairah mencerita-

kan kepadaku, dia berkata: Rasulullah ,$ bersabda,

"u qiJr ,ttrt) ,e l;6 y.ilt [#iioz
-;

t, !z.Jr /9, O
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adalah sedekah tnng masih

di atas lebih baik daripada

dai orang Wng menjadi
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Istimu berkata, "Engkau menafkahiku atau engkau

menthalakku-" Kemudian sang periwayat menyebutkan penggalan

ktrabar tersebut. Mereka (para sahabat) berkata, "Wahai Abu
Humirah, apakah engkau mendengar ini dari Rasulullah $?" Dia

menjawab, "Tidak, ini dari Kais Abu Hurairah. Maka dari itu,

hujjah dengan khabar ini batil adanya.

Seandainya mereka berkata: Ifu berasal dari pendapat Abu

Hurairah, berarti ini adalah pendapat dua orang sahabat; Umar

dan juga Abu Hurairah.

Kami katakan: Terkait Abu Hurairah, dia hanya mencerita-

kan pemyataan sang wanita itu, bukan mengatakan bahwa inilah

hukum yang wajib dilakukan. Sedangkan Umar, maka mereka

tidak dapat berhujjah dengan perkataannya, karena yang menjadi

objek dari perkataannya ifu tak lain hanya orang-orang kaya yang

mampu memberikan nafkah, dan di dalam perkataan Umar ini
pun tidak disebutkan hukumnya orang yang sedang dalam kondisi

sulit? Bahkan yang shahih adalah, gugumya permintaan sang isteri

terhadap nafkah dirinya jika sang suami dalam kondisi sulit. Hal ini

seperti yang akan kami kemukakan insyaAllah.

Sekelompok ulama lainnya berkata, "Sang hakimlah png
menjafuhkan thalak isterinya." Lalu mereka berbeda pendapat;

Malik berkata, "Pemberian nafkah yang sebulan atau lebih dari ifu,

maka ditunda hingga waktu tertentu. Apabila waktu yang telah

ditenfukan telah habis, sementara sang isteri dalam kondisi sedang

haid, maka thalak diundur hingga sang isteri suci dari haidnya.

Sementara terkait dengan pemberian mahar maka wakfu

diakhirkannya itu adalah dua tahun, kemudian sang hakim
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menjafuhkan thalak ni'i kepada sang wanita. Apabila sang suami

kondisinln sudah lapang saat sang isteri ber- iddah, maka sang

suami dapat menrjuknSa."

Sekelompok ulama lainn5a ada yang berkata, "Batasan

waktunya Udak diturda kecuali hanya satu hari saja, kemudian

sang hakim menjah.rhkan hukuman bahwa sang suami telah

menthalak isterinya."

Pendapat yang semacam ini diriwayatkan kepada kami dari

sekelompok ulama, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufuan bin Uyainah dari

Abu Az-Zinad, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Sa'id bin

Al Musayyib tentang seorang suami yang tidak menemukan apa

yang bisa dia nafkahi kepada isterinya? Dia berkata, "Kedua suami

isteri itu dipisahkan." Aku berkata, "Apakah hal itu Sunnali?" Dia

berkata, "Ya, Sunnah."

Diriwayatkan dari jalur periwaSntan hnu Wahb, dari

Abdurahman bin Abi Pe-zinad dan AMul Jabbar bin umar, dari

Abu Az-Zinad, dia berkata: Aku menyaksikan umar bin Abdul Aziz

berkata tentang seorang suami dari wanita yang pemah

melaporkan kepadanya, bahwa suaminya tidak menafkahi dirinya,

"Tenhrkanlah waktu penundaan hrngga safu atau dua bulan.

Seandainya dia tidak juga menafkahi isterinya hingga waktu

tersebut, maka pisahkanlah dia dan isterinya." Abu Az-Zinad

berkata, "Maka aku pun bertanya tentang perkara ifu kepada Sa'id

bin Al Musa5yib. Dia pun berkata, 'Tentang batasan waktu

penangguhan dan pemisahan antara keduanya itu adalah seperti

pendapat Umar bin AMul Azlz'."
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Diriwayatkan dari lalur periwayatan Ibnu Wahb, dari hnu
Lahi'ah, dari Muhammad bin Abdurrahman, bahwa ada seorang

lelaki yang mengadukan kepada Umar bin Abdil Aziz, bahwa dia

telah menikahkan puterinya dengan seorang lelaki yang tidak

menafkahinya. Umar lalu mengirimkan ufusan kepada sang suami-

Utusan itupun datang menemuinya. Maka sang suami berkata,

"Lelaki itu menikahkan aku dan dia tahu bahwa aku udak memiliki

apa-apa." Umar bin Abdul Azizberkata kepadanya, "Engkau mau

menikahinya, sementara engkau mengetahui kondisinya, lantas

apa yang perlu aku lakukan, pergilah kepada keluargamu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb, dari Al-

Laits bin Sa'd, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata,

"Barangsiapa yang menikah -dalam kondisi dirinya itu ka5a-
kemudian dia miskin dan tidak menemukan apa-apa yang dapat

dinafkahkan kepada isterinya, maka pasangan suami isteri ifu
dipisahkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb; dari Malik,

dia berkata, Para ulama yang aku kenal mengatakan, 'Apabila

seorang suami tidak memberikan nafkah kepada isterinya, maka

dipisahkan'." Ada orang yang berkata kepada Malik,

"Para sahabat kala itu dalam kondisi sulit dan sangat

membutuhkan?" Malik berkata, "Bukanlah manusia saat ini pun

demikian kondisinya, narnun pernikahan dengan seorang wanita

adalah sebuah harapan besar (agar dapat merubah kehidupan-

nya)-"

Diriwayratkan dari jalur periwayatan Abdurrrazzaq, dari

Ma'mar, dari Qatadah dan Hamrnad bin Abu Sulaiman, keduan5ra
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berkata, "Apabila seorang suami tidak menemukan apa yang bisa

dia nafkahi kepada isterinya, maka keduanya dipisahkan."

Abu Muhammad ([bnu Hazm) berkata: Kami fidak

menemukan hujjah yang digunakan oleh ulama yang berpendapat

dengan pendapat ini, kecuali mereka mengganfungkan perkara ini

pada perkataan Sa'id bin Al Musayyib, bahwa itu adalah perkara

Sunnah-

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Telah diriwayatkan

dengan shahih dua pendapat dari Sa'id bin Al Musa1ryib,

sebagaimana yang telah kami paparkan. Salah satunya adalah

sang suami dipaksa untuk berpisah dengan isterinya. Dan

pendapat yang kedua adalah pasangan suami isteri itu dipisahkan.

Keduanya ini jelas berbeda, lantas manakah di antara keduanya

yang menrpakan perkara yang Sunnali? Maka tanpa diragukan

lagi, bahwa yang lainnya ihr menyelisihi As-Sunnah.

Sa'id bin Al Musayyib tidak mengatakan, bahwa perkara itu

menrpakan Sunnah Rasulullah S, sekalipun dia mengatakan ini.

Status riwayat ini adalah mursal yang tidak bisa dijadikan hujjah.

Namun, tanpa diragukan lagi bahwa perkara itu merupakan

Sunnah selain dari Rasulullah #. Mungkin yang dia ingin katakan

terkait apa yang diriwayatkan kepada kami dari perbuatan Umar

bin Al Khaththab yang bertentangan dengan pemyataan orang

yang berhujjah dengan pendapat Sa'id bin Al Musayryib ini.

Bahkan semua perkara yang mencengangkan ifu datangnya dari

orang yang berhujjah dengan perkataan Sa'id bin Al MusaSyib

tentang alasan mendasar apa yang dapat membuat pasangan
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suami isteri ifu dipisahkan, bahua ihr merupakan perkara Sunnah,

mereka tidak berpaling dari perkataan ini.

Riwayat yang pemah Muhammad bin Sa'id bin Umar bin

Nabat ceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan

kepada karni, Muhammad bin Qasim bin Muhammad

menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMussalaam Al
Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al
Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul A'la menceritakan

kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami,

dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, bahwa Utsman bin Affan
pemah memutuskan tentang tebusan anak laki{aki dari seorcmg

budak wanita, bahwa status dirinya ihr bebas memilih agama, atau

yang Sunnah adalah setiap kepala ada dua pemikiran.

Mereka juga tidak berpaling dari pendapat ini. Juga pada

apa lnng telah Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur ceritakan

kepada kami, Wahb bin Musarrah menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar
bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdul A'la
menceritakan kepada kami, dari Sa'id -hnu Abi Arubah- dari

Mathar Al Warraq, dari Raja' bin Haiwah, dari Qabishah bin

Dzu'aib, dari Amr bin Al Ash, dia berkata, "Janganlah kalian
campur adukkan Sunnah Rasul kami $ tentang masa iddalmya

seorang ibu dari seorang anak dengan iddabnya isteri 5nng
ditinggal mati suaminya."

Riwayat lrang shahih dan tsabit adalah apa yang

dirivrayatkan dari lalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin
IGtsir menceritakan kepada kami, Sutnn menceritakan kepada
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kami, dari Sa'd -hnu hrahim bin Abdurrahman bin Auf-, dari

Thalhah bin Ubaidillah bin Auf, dia berkata: Aku pemah shalat di

belakang Ibnu Abbas saat menshalati ienazah, maka dia membaca

surah Al Fatihah, kemudian dia berkata, *Agar kalian ketahui

bahwa perkara ini (membaca surah Al Fatihah) merupakan

Sunnah."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Ahmad bin

Syu'aib, Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada karni, Al-Laits

bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dari Abu

Umamah bin Sahl bin Hunaif, bahwa dia pemah berkata, "Perkara

Sunnah dalam shalat jenazah adalah pada takbir pertama dibaca

karena mengkhawatirkan, kemudian takbir lagi dan mengucapkan

salam di akhimya."

Betapa menakjubkan orang yang memandang perkataan

Sa'id bin Al Musa5iyib dalam beragam permasalahan yang

bertentangan dengan perkataannya, bahwa perkataannya itu

merupakan Sunnah yang dapat dijadikan hujiah. Apakah dia tidak

menganggap perkataan Abu Umamah bin Sahl juga merupakan

Sunnah yang dapat di;adikan hujjah? Kalangan sahabat juga

mengenalnya seperti halnya mereka mengenal Sa'id, lantas

bagaimana dengan Utsman, Amr bin Al Ash, yang di hari-hari

mereka hidup, Sa'id tidak akan mengalaminya selamanya, dan

tanpa diragukan lagi bahwa mereka semua itu lebih mengetahui

perihal As-Sunnah. Jadi, ini merupakan penjustifikasian suafu

hukum yang batil.

Sedangkan riwayat dari Umar bin Abdul AzD dan Sa'id bin

Al Musayryib dalam pemberian tempo waktu selama satu atau dua
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bulan, maka rivra5lat ini gugur, karena datang dari jahr

perir,raptan AMurrahman bin Abu Az-Zinad dan Abdul Jabbar bin

Umar, keduanya merupakan periwaSnt yang tidak ada sesuafu

padanya.

Yang sangat menakjubkan adalah perkataan Malik yang

dijadikan hujjah dalam perkara ini, yaitu saat ada seseorang yang

berkata bahwa para sahabat kala itu dalam kondisi sulit dan sangat

membutuhkan? Malik berkata, "Bukanlah manusia saat ini pun

demikian kondisinya, namun pemikahan lelaki dengan seorang

wanita ifu adalah sebuah harapan besar (agar dapat merubah

kehidupannya)."

Perkataan ini memuat beberapa kesalahan, diantaranya

menyelisihi perintah sahabat dan pengakuan yang telah

dilontarkan oleh mereka, bahwa manusia saat ini masih seperti

kondisi mereka dahulu, lantas bagaimana bisa dia memperboleh-

kan suatu hukum bahwa manusia saat ini berbeda dengan apa

yang telah dilalui oleh para sahabat, kemudian perkataan siapakah

ini? Darimana dia mengetahui berubahnya kondisi manusia yang

ada di dalam kisah ini. Tidak ada yang mengetahui, bahwa

manusia ifu berbeda dengan kondisi di masa sahabat dahulu.

Sebab setiap sahabat yang menikah, maka tanpa diragukan lagi

sungguh dia menikahi wanita agar dapat berhubungan suami isteri

dan memberikan nafkah, sementara manusia saat itu Udaklah

bertujuan demikian.

Kemudian tentang perkataannya, "Namun pemikahan lelaki

dengan seorang wanita adalah sebuah harapan besar (agar dapat

merubah kehidupannya)." Maka dikatakan kepada mereka,
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"[-antas apa harapan ihr? Perkara apa yang dapat menghalalkan

hukum yang ada pada masa sahabat?"

Para ulama madzhab Asy-Syafi'i memberikan hujjah kepada

mereka dengan hujjah yang nyata, yaihr apabila kalian bebani sang

wanita unfuk bersabar menahan diri dalam tempo waltu safu

bulan, maka tidak ada jalan lain kecuali hidup dalam jangka waktu

sahr bulan itu tanpa makan, lantas apa bedanya antara perkara ini

dan perkara membebani sang wanita unfuk bersabar selama-

lamanya.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Penolakan perkara

tersebut benar adanya, kecuali dikatakan pula kepada Asy-Syafi'i,

"Apabila mereka menetapkan thalak bagi sang suami, maka sang

suami tidak akan sanggup untuk menahan diri tidak makan,

sementara kalian juga membebani sang isteri dengan ber-iddah -
mungkin iddabnya itu beberapa bulan- maka kalian telah

membebaninya unfuk bersabar tanpa adanya nafkah yang dapat

menopang kehidupannya. Sang isteri itu tidak dapat makan dan

juga tidak ada perpisahan dengan suaminya." Secara global

nampaklah rusaknya pendapat ini.

Mereka juga berhujjah terhadap pendapatnya ulama

madzhab Abu Hanifah, hujjah itu sebenamya juga tidak terhrju

kepada kami. Para ulama madzhab Hanafi mengatakan, "Kami

telah sepakat untuk memisahkan antara suami yang impoten yang

telah menjelaskan kepada isterinya akan bahayanya tidak

berhubungan intim, maka bahaya kehilangan nalkah itu bahkan

lebih buruk lagi?"
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Para ulama madzhab Abu Hanifah berkata kepada mereka,

"Kami dan kalian telah sepakat, bahwa jika sang suami telah

menggauli isterinya walaupun hanya sekali, kemudian sang suami

impoten, maka pasangan suami isteri ifu tidak dapat dipisahkan.

lantas kini kalian terbebani unfuk memisahkan antara orang yang

memberikan nafkah satu kali kepada isterinya, bahkan lebih dari

ifu, kemudian sang suami itu berada pada kondisi yang sulit unhrk

menafkahi isterinya? Jadi, kalian pun lazim untuk udak

memisahkan antara pasangan suami isteri tersebut.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Kedua kelompok

ulama tersebut meninggalkan qiyas mereka yang fasid pada

permasalahan ini.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Sekelompok ulama

juga ada yang berkata layaknya pendapat kami. Hal tersebut

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayat-

an Muslim; Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Rauh bin

Ubadah menceritakan kepada kami, 7-akaiya bin Ishaq mencerita-

kan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari

Jabir bin AMullah, dia berkata: Abu Bakar dan Umar mendatangi

Rasulullah $, keduanya mendapati beliau sedang duduk diantara

para isteri beliau dengan cemberut dan diam.

Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana

pendapatmu saat anak dari Kharijah meminta kepadaku

nafkahnya, kemudian aku bangkit dan memukul tengkuknya?"

Rasulullah $ tertawa, kemudian bersabda, " Sebagaimana yang

engkau fihat, mereka semua (isteri-isteri) tnng ada di sekitarku ini
juga meminta nalkah kepadaku." Lantas Abu Bakar bangkit lalu

AI Muhatla - l-53 I



memukLil tengkuk Aisyah, Umar pun bangkit dan juga memukul

tengkuk Hafshah, keduanya berkata, "Kalian meminta kepada
Rasulullah # upu yang beliau tidak miliki?" Mereka (Ais5nh dan

Hafshah) berkata, "Demi Allah, kami tidak akan rneminta lagi
kepada Rasulullah # upu yang beliau tdak miliki." Kemudian

Rasulullah $ memisahkan mereka semua selama safu bulan."

-Sang periwa5rat menyebutkan sisa hadits ini.-

Abu Muhamrnad ([bnu Hazm) berkata: Kami sebutkan

khabar ini lantaran di dalamnya ada perbuatan Abu Bakar dan
Umar dS yang memukul tengkuk kedua puteri mereka, saat

keduanya meminta nafkah dari Nabi 6$, sementara Nabi tidak

mendapati nafkah tersebut untuk mereka. Abu Bakar juga

memukul tengkuk isterinya saat dia meminta nafkah yang Abu
Bakar tidak mendapatinya saat ifu.

Dengan penuh keyakinan, sungguh mustahil keduanya
(Aisyah dan Hafshah) yang meminta hak mereka, namun keduanya

malah dipukul. Inilah anggapan yang akan dilontarkan para ulama

yang berbeda pendapat dengan kami jika mereka menemukan

khabar ini, lantaran mereka banyak menguasai khabar tersebut.

Semmtara kami, maka kami tidak akan berhujjah tentang
Rasulullah $ dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Az-Zubat

dari Jabir, sebab di sana tidak dikatakan, bahwa Az-Zubair telah

mendengar khabar ini dari Jabir.

Diriurayatkan pula dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari
hnu Juraij, (dia berkata): Aku pemah bertanya kepada Atha'
tentang seomng suami yang tidak menemukan apa yang baik
unhrk menafkahi isterinya. Dia menjawab, "Sang isteri fidak
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memilih nafkah kecuali apa yang engkau temui, sang isteri tidak

memiliki nafkah kecuali apa yang engkau temui, sang isteri tidak

berhak untuk dithalak."

Diriwayatkan juga kepada kami dari ialur periwayatan

Hammad bin Salamah, dari selain sahr periwa5rat, dari Al Hasan Al

Bashri, bahwa dia berkata tentang seorang zuami yang udak

mampu menafkahi isterinya. Dia berkata, "Sang suami harus

menasehati isterinya agar bertakwa kepada Allah &, dan bersabar

dengan mendapatkan nafkah yang disanggupi oleh suaminya."

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dia berkata: Aku pemah bertanya

kepada Az-Z;lhrt, tentang seorang suami yang tidak menemukan

apa yang dapat dinafkahkan untuk isterinya, "Apakah keduanya

itu dipisahkan?" Az'A)hn menjawab, "Perlambatlah dalam

memberikan putusan bagi sang suami dan janganlah pasangan

suami isteri itu dipisahkan." Kemudian dia membaca firman

Allah &,

fi,!"t7, Nit yd;'Wr,-(, $ yeixfr C$-tJ.,

"Allah frdak memikulkan beban kepada seseoftng

melainkan sekdar apa tmng Allah berikan kepadan5n. Nlah kelak

akan memberikan kelapangan sesudah k*empibn." (Qs. Ath-

Thalaaq [65], 7)
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Ma'mar berkata, "Ada yang menyampaikan kepadaku dari

Umar bin AMul Aaz yang seperti perkataan pa-Ztrhn selain

riwayat di atas."

' Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazzaq; dari Sufi7an Ats-Tsauri terkait seoftmg wanita yang

memiliki suami yang kesulitan dalam menafkahinya. Dia berkata,

"Dia adalah isteri yang terkena ujian, hendaknya dia bersabar, dan

janganlah mengambil pendapat ulama yang mengatakan pasangan

suami isteri itu dipisahkan." Ini merupakan pendapat hnu
Syrbrumah, Abu Hanifah, Abu Sulaiman, para ulama madzhab

Abu Hanifah dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Penjelasan atas

kebenaran pendapat kami adalah firman Allah &,

tr Sr#:ir r{"'.,$ J':)1fi I {:"i 4-
"6vtiy:amSgrt"{dt){Y,

" Hendaklah orang yang mampu membei nalkah menurut

. Dan orang yang disempitkan hendak-

lah membei nalkah dai harta yang diberikan Allah

Allah frdak memikulkan beban kepada seseomng melainkan

sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."(Qs. Ath-Thalaaq [55]:

7l

Allah & jrrga berfirman,
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'Allah frdak membebani s*eorang melainl<an sauai

dengan kesanggupannya." (Qs. Al Baqarah lzlt 2861

1931. Masalah: Seorang lelaki dan juga wanita wajib

menafkahi para budak laki-laki dan budak wanita mereka berdua,

yaitu memberinya makan hingga kenyang dengan makanan yang

biasa dimakan penduduk negerinya, dan juga memberikan pakaian

yang dapat mengusir panas dan dingin, bukan pakaian yang

mencolok di antara manusia, namun dengan pakaian 5ang biasa

dipakai di negeri itu, yaitu pakaian yang dapat dikenakan unhrk

shalat dan menuhrpi aurat.

Bersamaan dengan hal itu, diwajibkan pula baginya unfuk

memberi sang budak makanan seperti yang dia makan, -sekalipun

itu hanya safu suap dan mengenakan pakaian seperti yang

dipakainya, -sekalipun itu hanya di hari raya-. Sang majikan boleh

memaksa budaknya untuk itu semua. Seandainya sang budak

enggan atau malah mempersulit diri, maka sang majikan bisa

menjual sebagian hartanya sesuai kadar yang dapat menafkfi

orang yang telah kami sebutkan, dari kalangan budak$udak yang

enggan memakan dan mengenakan yang majikannya makan dan

kenakan.

Sedangkan di saat sang majikan berada dalam kondisi sulit;

apabila budak lelaki dan budak wanita itu tidak memiliki pekerjaan

yang dapat menghasilkan upah, dimana dari sihrlah sang majikan

dapat menuhrpi kebutuhan mereka semua, maka budak tersebut

dapat diss,ruakan, tidak dijual. Ummul walad tidak dibebaskan

lantaran dirinya tidak mendapatkan nafkah, akan tetapi sang suami
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dapat selalu didesak unfuk menafkahinya, sebagaimana png telah

kami katakan sebelumnya. Hal ini jika kondisi sang majikan

memiliki harta, narnun jika sang majikan tidak memiliki harta,

maka para budak dibebankan pada pendanaan yang biasa

diperuntukkan bagi orang-orang fakir dari kaum muslimin.

Dalil tentang hal ini adalah apa yang diriwap&an kepada

kami dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan

kepada kami, Sy-r'bah menceritakan kepada kami, dari Washil Al
Ahdab, dari Al Ma'mr bin Suwaid, bahwa Abu Dzar pemah

mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

Jzo-/ol
<,fs.l*l

Ilq

,l{V OJJ
.6L,

.6t^,'Jl)

O O/to t .lr.
A.rr-b-Jo/'

jiz / o

W" v r^r"ItJ yj ,J.-5-
oolo ,l.z

4-*JJ q.-J

oi. orc! 'i1 .totf.l).Y f^-rfu fo:*
" Saudara kalian adalah para hamba saha5ra kalian, Allah

telah menjadikan mereka berada di baunh kekuasaan kalian.

Barangsiapa yang saudaranya ada di bawah kekuasaann5m, maka

hendakn5a dia membeinya makan sebagaimana tnng dia makan,

dan memberikannya pakaian tnng dia pakai.

Janganlah kalian membebani mereka dengan fugas tang mereka

tidak mampu. Narnun jika kalian membebanin5m, maka bantulah

mereka unfuk melakukannya."

C; &t'.:t
/ o z I l1 / / /'&.1 ;;l Jr.f ?

/ o . \, t.t7..\-t dJJl f<=t:
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Diriurayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Harun bin

Ma'ruf menceritakan kepada kami, Hatim bin Isma'il menceritakan

kepada kami, dari Ya'qub bin Mujahid, dari Abu Hazrah Al Qash,

dari Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Abu

Al Yusr pernah berkata kepadanya, bahwa dia telah mendengar

Rasulullah $ bersaMa terkait hamba sahaya,

.t ill q} il:6 o Sr'e q'i ;Li
"Berilah mereka makanan seperti yang kalian makan dan

bedah mereka pakAan seperti yang kalian pakai."

Abu Al Yusr berkata, "Memberi budakku kesenangan dunia

lebih ringan bagiku daripada dia mengambil pahala kebaikanku di

Hari Kiamat." Abu Al Yusr memandang bahwa perintah ini

sebagai sebuah ka,rajiban.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-

Thahir Ahmad bin Amr bin As-Sarh menceritakan kepadaku, hnu

Wahb menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan

kepada kami, bahwa Bukair bin Al Asyaj menceritakan kepadanya,

dari Al Ajlani maula Fathimah, dari Abu Hurairah, dari

Rasulullah $, bahwa beliau bersabda,

Fr'u :i<- 11 t f:#'r ;Xtlb ) -;**qJ,
4

M_u.yl
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"Seonng budak berhak mendapatkan makan dan

pakaiannya. Dia tidak boleh dibebani tugas, kecuali Snng dia

mampu."

Diriwa5n&an dari jalur periwayatan Al Bukhari; Hafsh bin

Umar Al l(haudhi menceritakan kepada kami, Syr'bah mencerita-

kan kepada kami, dari Muhammad bin Ziyad, dia berkata: Aku
mendengar Abu Hurairah berkata dari Nabi ,S, beliau bersabda,

')1t k't qt # yW [:G'€'Ll Jt ttt
.LV:;; U fy ,;;;J')i aA'ri';At'l

"Apabila salah seorang budak kalian dabng dengan

membawa makanannya Aang telah dimasak), hendaknya dia

makan bersama budak ifu safu atau dua kali, atau safu atau dua

suapan, karena dialah yang merasakan panasnya (makanan ketika

dimasak) dan menyiapkannya."

Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata: Beragam hadits di

atas itu memuat perkataan kami. Diriwayatkan dengan shahih

tentang larangan Rasulullah S tentang pakaian yang mencolok.

Sedangkan perkataan kami, "Seandainya budak itu Udak ada atau

dia enggan, maka sang majikan dapat menjual harta sang budak

unfuknya."

Hal ini berdasarkan pada firman Allah &,

t:;\'bi'j,1;,3

El - At Muhelta



"Jadilah l<amu oftng tnng benar-benar penqak
keadilan."(Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Setiap yrang wajib dinafkahi oleh seorang muslim, maka dia

memiliki hak pada hartanya, sehingga wajib bagi kami untuk

menggiring dan memenuhi haknya ifu. Apabila sang majikan tidak

mampu unfuk memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan

menjual suafu barang dagangan atau rumah, maka dia dapat

menjualnya. Hal ini berdasarkan firman Allah &,

'€lifr,t( J-Y,

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli."(Qs. Al
Baqarah 12]r. 275'l

Sang majikan yang tidak menjual harta orang yang dirinya

memiliki hak pada harta tersebut, dimana dengan harta itu dapat

membuat sang budak atau orang lain mendapatkan haknya, maka

dia telah bermaksiat terhadap Allah S. Sebagaimana yang tertera

pada firman Allah &,

\i ts; ;{ :piL{,a$t $6 }i iF Wr:;
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

kebajikan dan bkwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan ." (Qs.Al Maa'idafi [5]: 2)

Yang termasuk kebijakan yang baik adalah memenuhi

kebutuhan orang yang memiliki hak, dan yang termasuk perkara

dosa adalah melarang atau tidak memenuhi kebufuhan orang yang

memiliki hak.

Al Muhatla - tg-l



Sedangkan terkait dengan perkara penjualan sang budak

saat majikannya tidak memiliki harta yang cr.rkup untuk

menafkahinya, sementara sang budak juga tidak memiliki

pekerjaan yang menghasilkan upah, atau perkara penye\ raan sang

budak jika budak itu memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi

nafkah dan pakaiannya. Sebelumnya telah kami paparkan, bahwa

Abu Thaibah memiliki tanggungan pajak para budaknya

sepengetahuan Rasululluh #, beliau memerintahkan mereka untuk

meringankan pajaknya ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim;

Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, l-aits -lbnu Sa'd-

menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubaft, dari Jabir bin

Abdullah, dia berkata: Seseorang dari Bani U&rah pemah

memerdekakan budak miliknya yang berpenyakit kulit. Hal

tersebut sampai kepada Rasulullah $, maka beliau bersabda,

"Apakah engkau memiliki harta selainnya?' Dia berkata, "Tidak."

Rasulullah kemudian bersabda lagi, "Siapa yang akan membeli

budak itu danku?' Maka Nu'aim bin An-Nahham membeli budak

itu seharga delapan puluh dirham, kemudian Rasulullah'$

memberikan sejumlah uang itu kepada orang tersebut (pemilik

budak), seraya bersabda kepadanya,

', o/.
9q")

,/o
O -U / /. /.1 ./

//
'oy'qt s e * i";'elttl^i "*',P'oP'$)1Y

i
/ O.

-tr I
'Ji 'ot)
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E6j) l.i<i6 e'ui 'q)-i ,# * ,P
.i:,Jrt3 h'e';- fl T*;;'d

* Mutaitah dengan -*u** dirimu, kemudian nafkahi

isterimu. Apabik masih ada yang tersisa, maka unfuk keluargarnu.

Apabila ada yang tersisa dari keluargamu, maka unfuk kerabatnu.

Apabila masih ada yang tersisa dari kerabatmu, maka demikian

dan demikian, -maksud beliau-, unfuk orang 
'nng 

ada dalan

tanggunganmu, tnng ada di sisi kanan dan kiimu."

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Seluruh riwayat

yang telah diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'd dari Abu Az-Zubair,

dari Jabir, maka Abu Az-Zubair itu benar-benar telah

mendengamya dari Jabir. Sebagaimana Yusuf bin Abdullah An-

Namiri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin

Yusuf menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad

menceritakan kepada kami, Al Uqaili menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Al Hasan bin

Ali Al Hulwani menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam

menceritakan kepada kami, Al-laits bin Sa'd menceritakan kepada

kami, dia berkata: Aku pemah datang kepada Abu Az-Zubair, dia

menyodorkan dua buku kepadaku, maka aku menanyakan

kepadanya tentang seluruh yang pemah dia dengar dari Jabir bin

Abdullah?

Dia menjawab, "Aku telah mendengar darinya, dari dia pula

apa lnng telah aku ceritakan." Aku berkata, "Ajarkanlah kepadaku
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semua yang pemah engkau dengar darinya?" Kemudian dia

mengajarkan kepadaku seperti yang kini ada pada riwaSntlm.

Sekelompok ulama berkata: lantas mengapa kalian

memutuskan bahwa budak itu harus dijual lantaran majikannya

dalam kondisi sulit untuk menafkahinln, atau menafkahi

keluarganya, atau bahkan untuk menafkahi dirinya. Sementara

sang isteri tidak dithalak dan ummul walad miliknya tidak

dibebaskan lantaran dirinya itu tidak memiliki nafkah?

Kami katakan: Orang yang memiliki tanggungan nafkah itu

memiliki hak, dia wajib mengelola harta, budak laki-laki dan budak

wanita dan juga harta yang berasal dari dirinya, sehingga hak sang

majikan yang ada pada dua orang budak tersebut itu dijual, guna

memberikannya kepada setiap orang yang memiliki hak nafkah,

seperti perintah Rasulullah $.
Hal ini juga seperti halnya yang tertera dalam firman

Allah &,

;t-,i5';6i:\tfrs;
" Dan janganlah kamu kunngkan bagi manusia barang-

barang bkaran dan timbangannya." (Qs. Al A'raaf [7]: 85)

Orang yang tidak memberikan nafkah yang wajib dia

tunaikan, maka dia telah menyia-nyiakan sesuatu yang menjadi

miliknya. Sementara sang isteri dan juga ummul walad, keduanya

bukanlah termasuk harta milik sang suami, akan tetapi hak nafkah

mereka berdua itu ada di dalam harta sang suami.
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Apabila sang suami tidak memiliki harta, maka hak nafkah

keduanya itu terdapat pada harta milik mereka sendiri. Apabila

mereka juga tidak mempunyai harta, maka hak nalkah keduanya

masuk ke dalam jatah harta zakat untuk orang-orang fakir dan

miskin sesuai dengan nash N Qur'an. Sebab, kondisi keduanya

saat ini termasuk dalam kelompok orang fakir dan miskin. Perkara

ini haruslah diketahui oleh banyak orang dengan adanya

penyaksian. L-antas apa kaitannya perkara ini dengan thalak dan

pembebasan ummul wala& Andai saja orang-orang yang

menentang itu mau sadar.

1932. Masalah' Sang suami juga dipaksa untuk

menafkahi semua hewan-hewan miliknya atau menggembala-

kannya. Hal ini jika sang suami memang hidup dari hewan-hewan

gembalaan ihr. Namun apabila dirinya enggan menafkahi atau

menggembalakannya, maka semua hewan miliknya itu dapat

dijual.

Dalilnya adalah apa yang telah diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwayatan Al Bukhari; Musa menceritakan kepada

kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Abdul Malik

menceritakan kepada kami, dari Warrad -juru tulis Al Mughirah

bin Sy-r'bah- dia berkata: Al Mughirah bin S5m'bah pemah menulis

surat kepada Mu'awiyah yang menyatakan, bahwa Nabi $
melarang unfuk mendengarkan perkataan orang lain lantas

mengatakannya, banyak berbicara, dan menyia-nyiakan harta.

(SanS periwayat kemudian menyebutkan sisa redaksi haditsnya)
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Abu Muhammad flbnu Hazm) berkata: Tanpa diragukan

lagi, bahwa menyia-nyiakan harta merupakan perkara 5nng haram

dan mengandung dosa. Seseorang lpng tdak menafkahi

kehklupan hamn-hamnnya, atau mernpertaiki kehidupan heuan
tersebut, maka ini sama saja dengan menyia-nyiakan hartan5a.

Jadi perkara yang wajib dilakukan adalah mencegah hal tersebut,

sebagaimana Allah S berfirman,

"Dan tolong-menolonglah l<amu dalam (mengerjal<an)

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

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

Berbuat baik terhadap her,van peliharaan merupakan

sebuah kebaikan dan ketak^raan. Orang yang tidak memperhati-

kan kehidupan hev.ran, maka dia ifu telah tolong menolong dalam

perbuatan dosa dan pelanggaran, dia telah berbuat maksiat kepada

Allah.

Abu Hanifah berkata, "HaAran-heuan tidak harus dilual,

akan tetapi yang diperintahkan oleh Rasulullah S hanyalah

berbuat baik dalam memperlakukan herran-her,van tersebut.

Sementara pemilik hewan tidak dipaksa unfuk menjualnya."

Abu Muhammad flbnu Hazm) berkata: Ini merupakan

kesesatan yang nyata, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Para pengikut Abu Hanifah berhujjah dengan pendapat sesat

lainnya yang mengatakan, pemilik hewan tidak dipaksa untuk

menjaga hartanya. Jika dia memang ingrn menyia-nyiakan
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hartanya, sebagaimana dirinya juga tidak dipaksa unfuk menyirami

pohon kurmanya.

Abu Muhammad ([bnu Hazm) berkata: Ini pendapat yang

mengherankan. Akan tetapi pemilik harta wajib dipaksa untuk

menyirami pohon kurma yang seandainya jika dia tdak

menyiraminya, maka pohon kurma itu bisa mati. Begitu juga

dengan tanaman pertanian lainnya.

Dalil hal ini adalah firman Allah &,

S;ii A#j Wj;).,ilii C $6 t;,:tf'
',\A\UJ'it$"';A$

" Dan apabila dia berpaling (dari kamu), dia berjalan di bumi

unfuk mengadakan kerusakan padan5n, dan merusak tanam-

tananan dan binakng temak, dan Allah frdak menytkai

kebinasaan " (Qs. Al Baqarah l2l:2051.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Tidak memberikan

penghidupan kepada hewan, baik berupa memberikan rerumputan

atau digembalakan, dan tidak menyirami pepohonan serta

tanaman hingga keduanya mati, maka sesuai dengan nash N
Qur'an, itu merupakan bentuk pengrusakan di muka bumi dan

juga bentuk pembinasaan tanaman dan juga keturunan. Allah tidak

menyrkai hal ini. lantas siapakah yang lebih sesat daripada orang

yang menyokong pendapat yang rusak ini? Perbuatan ini bermuara

pada kerusakan yang Allah & tidak sukai.
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Jika dikatakan: Kalian tidak dapat memaksakan seseorang

untuk menanarn tanah miliknln, jika dia tidak menginginkan hal

tersebut?

Maka kami katakan: Kami biarkan saia demikian. Hal ini

jika orang itu memiliki penghidupan lain yang menofiupi dirinya

unhrk tidak menggarap tanah miliknya, -tanpa lagi, hal

ini membawa kemaslahatan bagi tanah dan benfuk penjagaan

baginya.

Namun jika orang itu tidak mencukupi kebufuhan hidupnya

selain dengan menggarap tanah itu, maka dia dipaksa unhrk

menggarapnya jika dia mampu melakukan ihr, atau dia dapat

memberikan sebagian tanah yang tidak dia garap itu. Kami tidak

akan membiarkan dirinya menjadi aib bagi kaum muslimin dengan

perbuatannya yang menyia-nyiakan harta miliknya dan juga

perbuatan maksiaturya kepada Allah &.

Menafkahi Kerabat

L933. Masalah' Setiap orang, baik pria atau wanita,

baik deruasa ataupun anak-anak, wajib memenuhi kebuh.rhan

dirinya, berupa nafkah dan pakaian, sesuai kondisi diri dan juga

hartanya. Kemudian setiap orang dibebani untuk memberikan

nafkah kepada orang yang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan

yang dapat menopang dirinya, yaifu kedua orang fua, kakek dan

nenek, dan yang ada pada garis kefurunan ke atas -juga bagi
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anak-anak lelaki dan perempuan serta keturunan mereka, -!ang

ada pada garis kefunrnan ke bawah- juga sanak saudara, baik laki-

laki maupun perempuan dan para isteri; semua ifu sama dalam hal

wajibnya mendapatkan nafkah, tidak ada satupun di antara mereka

yang di dahulukan dari yang lainnya, -baik harta yang ada di

tangannya sepeninggalannya ifu sedikit maupun banyak-, mereka

semua sama dalam pemberian nafkah.

Apabila nafkah bagi dirinya tidak ada yang lebih, maka dia

tidak dibebani untuk membaginya kepada orang-orang yang telah

kami sebutkan sebelumnya. Namun jika ada harta yang lebih -
setelah memberikan nafkah dan pakaian mereka- maka dia

dibebani untuk menafkahi orang yang memiliki tali kerabat yang

haram (dinikahi) dan juga para ahli warisnya. Hal ini jika mereka

tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang dapat

menopang kehidupan mereka. Mereka adalah para paman dan

bibi dari jalur ayah, -serta orang yang ada pada garis keturunan ke

atas-, paman dan bibi dari jalur ibu, -serta orcng yang ada pada

garis keturunan ke atas- dan para anak saudaranya, -serta orang

yang ada pada garis keturunan ke bawah-.

Ahli waris adalah mereka yang dalam warisan posisinya

tidak terhalang oleh orang lain apabila pihak yang diwarisi

meninggal, baik dia ahli ashabah maupun maula dari urutan yang

terendah. Apabila posisinya ini terhalang, maka dia udak

mendapat apa-apa dari nafkah tersebut.

Orang yang sakit dari orang-orang yang telah kami

sebutkan sebelumnya, maka dirinya dibebankan untuk tetap dapat

memberikan nafkah bagi mereka dan juga orang-orang yang
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melalnni mereka. Jika mereka mampu mencari penghidupan dan

bekeria -sekalipun pekerjaannya ifu tdak laynk-, maka mereka

tidak lagi diberi nafkah kecuali kedua orang tua, kakek, nenek dan

isteri. Orang yang sedang sakit dibebankan untuk menjaga mereka

dari pekerjaan yang tidak layak -sekalipun mereka mampu

melakukan pekerjaan itu.-

Semua sesuafu yang telah kami sebutkan yang dapat

membuat seseorang mencukupi kebufuhan hidupnya, maka ia bisa

dijual, baik berupa rumah, barang dagangan dan her,van-herluan

miliknya. Apabila semua yang bisa dijual itu menyebabkan

kebinasaan dan menyia-nyiakan harta, maka ini tdak boleh

diperjualbelikan. Jika harta tersebut demikian kondisinya, maka

harta itu Udak boleh diperjualbelikan, kecuali jika orang itu sangat

membutuhkannya, dimana jika dia tidak menjualnya, maka dirinya

akan binasa (meninggal dunia). Tidak ada orang yang turut

mendapatkan nafkah kedua orang tua, kecuali hanya dua anak

yang paling bawah dari garis kefurunannya saja.

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat para ulama.

Sekelompok ulama berkata: Seseorang tidaklah dibebani untuk

menafkahi orang lain. Sebagaimana diriwayatkan, bahwa Ahmad

bin Umar bin Anas Al Udzuri menceritakan kepada kami, Abu Al

Harawi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin

Hammawaih As-Sarakhsi menceritakan kepada kami, hrahim bin

Khuraim menceritakan kepada kami, Abd bin Humaid Al Kasysyi

menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan kepada kami,

dari Sufipn Ats-Tsauri, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi dia berkata,

"Akr Udak pemah melihat seseorang yang memaksa orang lain

untuk menafkahi yang lainnya."
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Kelompok ulama lainnya berkata: Seseorang tidaklah wajib

menafkahi kecuali kepada orang tuanya yang ada di garis

kehrrunan paling bawah (ayah) dan juga ibu yang melahirkannya.

Kedua orang fua ini, sang anak, baik lelaki atau perempuan

dipaksa unfuk menafkahi mereka, jika keduanya adalah orang

yang fakir. Seorang laki-laki -bukan perempuan- dapat dipaksa

untuk menafkahi anak laki-lakinya yang paling rendah pada garis

keturunan hingga sang anak itu baligh dan juga menafkahi anak

perempuannya yang paling rendah dalam garis kehrrunan hingga

sang anak menikah.

Sang ibu tidak dipaksa untuk memberikan nafkah kepada

anak laki-lakinya -sekalipun anak itu sampai meninggal dunia

dalam kondisi kelaparan-, sekalipun sang ibu sangat kaya.

Seseorang fidaklah menafkahi kedua orang tuanya kecuali

setelah dia menafkahi diri dan isterinya. -lni merupakan pendapat

Malik dan para ulama yang mengikutinya.

Sekelompok ulama berkata: Seseorang dipaksa unfuk

menalkahi kedua orang hranya, kakek, nenek -sekalipun garis

kettrrunan mereka jauh- dan juga para anak laki-laki dan

perempuan, serta orang-orang yang dilahirkan dari mereka -
sekalipun dari garis keturunan yang paling bawah-. Dia tidak bisa

dipaksa untuk menafkahi selain orang-orang yang telah kami

sebutkan ini. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan para ulama

yang mengikuti pendapatnya. Sebagian pemyataan Asy-Syafi'i ada

yang menunjukkan, bahwa seorang wanita tidak bisa dipaksa

untuk menafkahi sang ayah, tidak pula sang ibu, bahkan tidak pula

selain mereka berdua.
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Sekelompok ulama lainnya berkata: Seseorang tdak

dipaksa untuk menafkahi orang lain kecuali kepada setiap kembat

yang menjadi mahram. Ini merupakan pendapat Hammad bin Abu

Sulaiman. Dengan pendapat seperti ini pula Abu Hanifah

berpendapat, akan tetapi perkara tersebut sangatlah bertentangan.

Dia (Abu Hanifah) berkata: Seorang laki-laki harus

menafkahi anak-anaknya yang masih kecil dan sangat

membutuhkan, -baik laki-laki maupun perempuan-. Apabila

mereka telah deurasa, maka lelaki itu dipaksa untuk menafkahi

anaknya yang perempuan, dia tidak dipaksa unfuk menafkahi

anaknya yang lelaki, kecuali mereka cacat.

Apabila mereka cacat dan kondisinya sangat

membutuhkan, maka lelaki tersebut dipaksa untuk menafkahi

mereka. Demikian juga dirinya dipaksa untuk menafkahi anak-

anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan -baik lelaki

maupun perempuan- dan juga anak yang telah detruasa dan para

wanita yang fakir sekalipun mereka itu tdak cacat.

Begifu juga anak yang telah danuasa, jika mereka cacat. Jika

tidak demikian, maka orang itu tidak dipaksa untuk menafkahinya,

-dimana semua orang ifu merupakan kerabat dekat yang menjadi

mahram+tya, khususnya jika diri orang ifu merupakan pewaris dari

mereka.

Dia tidak dipaksa untuk menafkahi kerabat dekat yang

menjadi mahramrryajika dia tidak termasuk pauuarisnya. Dia juga

tidak dipaksa untuk menafkahi ahli waris orang tersebut jika dia

bukan kerabat dekat yang menjadl mahrarntya.
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Abu Hanifah berkata: Tidak ada seorang pun lnng
membanfu orang tua dalam menafkahi anaknln. ndak pula ada

seorang anakpun yang furut membantu dalam menafkahi onmg

tuanp. Seandainya sekelompok orang itu adalah para panraris

kerabat dekat yang menjadi mahmmtrya, yaihr dari orangorang

yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa dirinya itu dipaksa

unfuk menafkahi mereka, maka mereka semua dipaksa unfuk

menafkahinya sesuai bagian harta warisannya.

Mereka (Hammad bin Abu Sulaiman dan Abu Hanifah)

berkata: Seandainp mereka (para kerabat) memiliki agama lnng
berbeda-beda, maka nafkah tidak lazim ditunaikan kepada seorang

kerabat yang agamanya berbeda dengan apa yang dianutr5n,

kecuali sang anak yang memiliki kedua orang tua yang agama

keduanya berbeda, juga kecuali sang ayah yang kafir, dimana dia

wajib menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, sementara agarna

mereka Islam, lantaran keislaman sang ibu.

Abu Hanifah berkata: Seorang yang fakir tidak dipaksa

untuk menafkahi orang lain kecuali sang ayah yang hams

menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, sang suami yang hanrs

menafkahi isterinya, dan suami isteri yang sama-salna fakir png
harus menafkahi kedua ibu mereka yang fakir.

Abu Hanifah berkata, Anak dari orang yang fakir tidak

boleh dipal$a r-rnhrk menafkahi ayahnya yang fakir, kecuali

ayahnya dalam kondisi cacat. Jika kondisi sang ayah demikian,

maka saat ihr sang anak dipaksa untuk menafkahinya.

Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Andai ala,r tahu

alasannya, bagaimana mungkin seorang yang fakir ihr dipaksa

t_
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unfuk menafkahi orang lain, sungguh pendapat ini sangat

mengherankan! Kemudian jika saja kami boleh mengetahui

seberapakah batasan fakir dari batasan kaya menurut mereka,

sehingga kondisi ini matajibkan dirinya untuk memberikan nafkah

kepada orang lrang telah mereka sebutkan sebelum ini, lalu

mereka lupa apa yang telah mereka lontarkan, sehingga mereka

berkata, "Jika dia memiliki paman dari ibu dan anaknya palnan,

yang keduanya dalam kondisi lapang, sementara dirinya seorang

yang fakir lagi cacat, atau dia itu masih kecil dan sehat badannya,

maka nafkahnya ini ditanggung oleh pamannya bukan anak

pamannya."

Mereka (Hammad bin Abu Sulaiman dan Abu Hanifah)

berkata: Jika dia orang yang kesulitan secara finansial dan juga

cacat, sementara dia memiliki seorang puteri yang juga dalam

kondisi sulit secara finansial, dia juga memiliki adik bungsu dan

juga saudara dari ibunya yang dalam kondisi lapang secara

finansial, maka nafkahnya dan juga nafkah puterinya ditanggung

oleh adiknya yang bungsu.

Mereka fiammad bin Abu Sulaiman dan Abu Hanifah)

berkata: Jika pada posisi puterinya di atas itu adalah seorang anak

lelaki yang dalam kondisi sulit finansialnya, dia cacat serta sudah

dewasa, maka 5/6 bagian nafkah sang ayah itu ditanggung adik

bungsunya dan 7/6 ditanggung oleh saudaranya dari sang ibu.

Tidak ada nafkah yang ditanggung oleh saudara dari pihak sang

ayah. Nafkah bagi anak orang tersebut hanya ditanggung oleh

pamannya yang merupakan adik bungsu dari sang ayah'
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Heranlah kalian atas pendapat yang membingungkan ini!

Mereka tidak dapat meunrisi sang ayah, fidak pula mannrisi sang

anak dan juga setiap kerabat yang menjadi mahnmtya.

Mereka berkata, "Orang fakir lagi cacat, sementara dia

memiliki sang aph yang kondisi finansialnya lapang, dan anak

yang juga kondisi ftnansialnya lapang, maka nafkahnya ditanggrrng

oleh anaknSra, bukan ayahnya."

Mereka batyak mencampuradukkan beragam permasalah-

an lnng buruk dan secara panjang lebar. Cukuplah bagi kami

penjelasan gugurnlra pemyataan mereka seperti yang telah kami

sebutkan.

Sekelompok ulama berkata seperti pendapat kami,

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari ialur

periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu Juraij, dia berkata: Amr bin

Syu'aib mengabarkan kepadaku, bahwa Sa'id bin Al Musayyib

mengabarkan kepadanya, bahwa Umar bin Al Khaththab pemah

meurakafkan kepada Bani Ammi Manfus untuk menafkahi orang-

orang yang tidak memiliki anak dan ayah.

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Ali

-hnu Al Madini- menceritakan kepada kami, Sufi7an bin Uyainah

menceritakan kepada kami, dari Juraij, dari Amr bin S5nr'aib, dari

Sa'id bin Al Musasiyib, dia berkata, "lJmar bin Al Khaththab

mengambil jatah ashabah seorarrg anak, unfuk diinfakkan kepada

para lelaki deurasa, bukan wanita."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq Al

Qadhi; Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami,

Humaid bin AMurrahman Ar-Ru'asi menceritakan kepada kami,
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dari Al Hasan lbnu Hay, dari Muthanif hnu Tharif, dari Isma'il

hnu Ulalyah, dari Hasan Al Bashri, dari Zaid bin Tsabit, dia

berkata, "Jika dia adalah parnan dan ibu? Maka sang paman wajib

menafkahi sesuai kadar warisan yang dia dapatkan. Begitu juga

sang ibu yang menafkahi sesuai kadar harta warisan yang dia

dapatkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin,

bahwa Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menetapkan nafkah anak

bayi dari hartanya, dia berkata kepada ahli warisnya, "Jika dia

tidak memiliki harta, maka kami akan menafkahimu." Tidakkah

Anda melihat firman Allah &,

" Dan ahli warispun berkewajiban demikian." (Qs. Al

Baqarah l2l:2331

Diriwayatkan dari jalur periwagntan Musaddad; AMullah

bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, Haiwah bin

Syuraih menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Rabi'ah, bahwa

Qabishah bin Dzu'aib pemah berkata tentang firman Allah &,

" Dan ahli warispun berkewajiban demikian." (Qs. Al

Baqarah l2l:233)

Dia berkata, "Maksudnya bayi yang masih menyusui."

4$|y*$',F'
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Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami,

Abu Dzar Al Harawi menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Ahmad bin Hamaunih menceritakan kepada kami, hrahim bin

Khuraim menceritakan kepada kami, AM bin Humaid

menceritakan kepada kami, Rauh hnu Ubadah menceritakan

kepada kami, dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan Al Bash'ri,

dia berkata: Nafkah sang bayi jika dia tidak memiliki harta, maka

ditanggung ahli warisnya. Allah & berfirmmr, "Dan ahli unrispun

berkannjiban demikian." (Qs. Al Baqarah l2l:2331

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan hingga sampai

Rauh bin Ubadah, dari hnu Juraij, (dia berkata): Aku berkata

kepada Atha', "Apakah pa,r,raris anak bayr harus dipaksa

-sekalipun dia benci akan hal ifu- untuk membayar upah orang

yang men5rusuinya, saat sang bayi tidak memiliki harta?" Dia balik

bertanla, "Apakah dia akan membiarkan sang bayi ifu meninggal

dunia?"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazzaq; dari hnu Juraij, (dia berkata): Aku menyebutkan

kepada Atha' firman Allah &, "D* ahh v.mrispun berkeornjiban

demikian." (Qs. Al Baqarah l2l: 2331. Atha' berkata, "ltu adalah

pamris anak 5nng baru dilahirkan, dia berkewajiban demikian."

Makzudnya adalah seperti yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il; Musaddad

menceritakan kepada kami, Yahya -hnu Sa'id Al Qaththaan-
menceritakan kepada kami, dari Asy'ats -hnu AMil Malik Al

Humrani-, dari Al Hasan Al Bashri, tentang firman Allah &,
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"Dan ahli warispun forkeowjiban demikian." (Qs- Al Baqarah [2]:

233\. Dia berkata, "Maksudnya adalah menrrnaikan nafkah-"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Isma'il bin

Ishaq; Muhammad bin Abu Bakar -Al Muqaddami- menceritakan

kepada kami, Hassan bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari

hrahim Ash-Sha'igh, bahwa dia pemah bertanya kepada Atha'

tentang seorang anak yatim yang menjadr ashabah dari harta waris

orang kaya, apakah orang-orang kaya ifu masih wajib

menafkahinya? Atha' menjawab, "lya, mereka masih harus

menafkahinla sesuai dengan kadar harta warisan yang bisa sang

anak yatim wariskan kepada mereka saat dia meninggal dunia dan

meninggalkan sejumlah harta. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AM bin Humaid; Sa'id

bin Amir mengabarkan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dustuwa'i,

dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari hrahim An-Nakha'i, dia

berkata, "seorang lelaki yang kondisi finansialnya lapang dipaksa

untuk menafkahi saudaranya yang kondisi finansialnya sedang

sulit."

Abdullah bin Rabf menceritakan kepada kami, Abdullah bin

Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, Al Haijai bin Minhal menceritakan

kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari

Manshur bin Al Mu'tamir, dari lbrahim An-Nakha'i, dia berkata:

Para sahabat kami mengatakan, "Apabila harta warisan jumlahnya

banyak, maka dia harus menafkahi anak kecil tersebut dari bagian

harta warisnya. Namun jika harta warisan ifu sedikit, maka anak

I ?8 I - AI Muhalla



kecil tersebut dinafkahi dari seluruh iumlah hana vrnrisan png
ada."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Islraq;

Musaddad menceritakan kepada kami, Huspim menceritakan

kepada kami, Manshur menceritakan kepada kami, dari Qatadah,

dia berkata, "setiap orang dipaksa unfuk memberikan nafkah

sesuai kadar harta warisan miliknya." Maksudnp adalah

menafkahi ahli unris.

Dengan jalur periwaSatan ini pula hingga Isma'il; AMul

Wahid bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Salim, dari Asy$n'bi,
dia mengemukakan firman Allah &, " Dan ahli umrispn

berkatajiban demikian." (Qs. Al Baqarahl2l: 2331. Dia berkata,

"MaksudnSn adalah dalam perkara penyr.lsuan anak yang masih

kecil."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Ali bin

AMullah dan hnu Al Madini menceritakan kepada kami, Sut/an

bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari hnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah &,"D* ahli warispun berkewajiban

detnikian." (Qs. Al Baqarah 12] 233'). Maksudnya adalah

ka,rajiban sang ahli waris itu seperti kamjiban ayahnya, pifu
unhrk menytrsui anak tersebut.

Diriwalntkan dari jalur periwayatan Al Hajiaj bin Minhal;

Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al

Mu'tamir, dari hrahim An-Nakha'i, dari Syuraih Al Qadhi, bahwa

dia pemah berkata tentang perkara penyusuan seorang bayi png
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ayahnya meninggal dunia, bahwa itu diambilkan dari seluruh harta

yang ada.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Al-

Laits bin Sa'd, dari Khalid bin Yazid, bahwa Zaid bin Aslam

pemah berkata mengomentari firman Allah &, "D* ahli waispun

berkewajiban demikian." (Qs. Al Baqarah l2l: 2331. Dia berkata,

"Dia adalah walinya sang mayit."

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Mereka semua,

-dari kalangan sahabat-, yaitu Umar bin Al Khaththab dan Zaid

bin Tsabit, fidak diketahui ada sahabat yang mengingkari

perkataan mereka ini. Sementara dari kalangan tabi'in yang

menyatakan hal ini, yaitu Abdullah bin Utbah bin Mas'ud,

Qabishah bin Dzu'aib, Al Hasan Al Bashri, Atha' bin Abi Rabaah,

hrahim An-Nakha'i, para sahabat Ibnu Mas'ud, Qatadah, Asy-

Sya'bi, Mujahid, Syraih, dan Zaid bin Aslam. Ini merupakan

pendapat Adh-Dhahhak bin Muzahim, Sufuan Ats-Tsauri dan

Abdurrazzaq.

Abu Muhammad ([bnu Hazm) berkata: Pendapat Abu

Hanifah di atas adalah pendapat yang sangat rusak. Karena

pemSntaannya itu berisikan ragam pembagian yang hina yang

tidak diwajibkan di dalam Al Qur'an, As-Sunnah, riwayat dha'if,

tidak pula qiyas. Tidak ada sisi kehati-hatian dalam perkataannya,

tidak pula ada dalil dari logika yang sehat dan tidak ada pendapat

ulama terdahulu yang dapat dijadikan pegangan.

Sementara pendapat Malik, kami pun tidak mengetahui

pendapat ini dari ulama terdahulu, kami Udak mengetahui

pendapat ini dijadikan hujjah unhlk suatu perkara yang telah kami
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sebutkan, narnun dia menuhrpnufupi kesalahannya dengan

berkata, 'Para ulama telah sepakat tentang wajibnlp memberi

nafkah kepada kedua orang fua, anak yang masih kecil. Para

ulama berbeda pendapat selain pada masalah tersebut."

Abu Muhammad 0bnu Hazrn) berkata: Ini batil, sebab kami

telah sebutkan sebuah riwayat yang diriunptkan dari Asy-Sya'bi,

bahwa seseorang tdak dibebani untuk memberikan nafkah kepada

orang lain. Sementara dia mengklaim adanya kesepakatan ulama.

Sungguh dia berdusta terhadap semua umat. Perkataannya ifu

tidak dilandasi dengan dalil dari Al Qur'an dan As-Sunnah. Begrhr

pula mengenai pendapat AsySyafi'i, tidak ada yang berbeda dari

pem5ntaan mereka.

Terkait dengan perkataan Hammad, dia mengkhususkan

nalkah bagi kerabat yang menjadi mahramtya dan tidak termasuk

orang-orang yang diwarisi, tanpa adanya dalil yang dia gunakan,

sehingga tidak ada pendapat yang tersisa selain pendapat kami.

Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama salaf terdahulu. Kami

menernukan bahwa Allah @ telah berfirman,

" Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan

hala3m, kepada oring miskin dan orang t/ang dalam perjalanan."

(Qs. Al Israa' 1771 261

Ada pula khabar yang diriwayatkan kepada kami

sebelumnya dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; dari

Qutaibah, dari Al-laits bin Sa'd, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda,
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*Mulaila dengan menalkahi diimu. Apabila masih ,U*

maka untuk keluargamu. Apabila masih ada lebihnya dai
keluargamu, maka untuk kerabafuiu. Apabila masih ada lebihnya

dai kerababnu, maka demikian dan demikian-"

Allah telah mewajibkan suatu hak bagi kerabat, orang-orang

miskin dan ibnu sabil. Rasulullah $ juga mewajibkan untuk

memberi kepada kaum kerabat.

Jika orang yang memiliki pendapat yang bertentangan ini

berkata, "Haknya adalah menjalin silaturahmi tidak memutusnya."

Maka kami katakan, "Ya, itu memang haknya. Suatu hubungan ifu

agar tidak membiarkan yang bersangkutan meminta-minta, atau

tidak membiarkannya meninggal dunia dalam kondisi kelaparan

dan kedinginan, atau terlunta{unta, atau dia dikorbankan kepada

matahari, hujan dan angin serta cuaca dingin. Sementara orang

tersebut memiliki harta yang lebih dari apa yang dia butuhkan.

Sedangkan maksud "memutuskan" tak lain adalah membiarkan

saudaranya, seperti yang telah kami sebutkan-"

Jika mereka berkata, "Kaum kerabat ifu pun disandingkan

dengan orang-orang miskin dan ibnu sabil?" Maka kami katakan,

"Ya, dan haknya orang-orang miskin unhrk mendapatkan nafkah

dari orang yang mempunyai harta hams ditunaikan- Orang yang
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memiliki harta dipaksa untuk memberikan nafkah bagi mereka.

Sang hakim memberikan pufusan bahwa mereka harurs

memberikan hak orangoreng miskin. Begifu juga hakrya i6nu
sabrlunfuk mendapatkan penginapan. "

Jika ditanyakan, "[-antas siapakah kaum kerabat itu?" Kami

katakan, "Setiap orang yang ada dimuka bumi ini, yang

merupakan kefurunan Nabi Adam S dan isterinln, anak dari

anak-anaknya, dari kelahiran safu setelah kelahiran yang lainnya

sampai pada ayah dan ibu yang paling rendah dari garis

kefurunan."

Memang harus ada pengertian yang membatasi siapa saja

yang disebut sebagai kaum kerabat yang Allah wajibkan pemberian

hak mereka berupa nafkah daripada selain mereka? Kami pun

melihat perkara tersebut, dan kami menemukan bahwa telah

diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin

Katsir menceritakan kepada kami, Sufi7an mengabarkan kepada

kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al
Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah $
memerintahkan untuk bersedekah. "

Ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, aku

memiliki beberapa dinar," beliau bersabda, " Sdekahl<ankh pda
dirimu," orang itu berkata lagi, "Aku mempunSni dinar yang

lainnya?" beliau bersabda, " Sdekahkanlah kepada anal<rnu,"

orang ifu berkata, "Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau

bersabda, " Mekahkanlah kepada isterimu," atau beliau bersaMa,

"Kepada suamimu," orang itu berkata, "Aku mempunSni dinar

yang lainnya?" beliau bersabda, "Sdekahkanlah kepda

AlMuhatla - I s3 I



pembanfum4" orang itu berkata, "Aku mempunyai dinar yang

lainnya?" beliau bersabda, " Engkau yang lebih mengetahui (orang

yang membutuhkannya)."

Diriwayatkan kepada kami khabar ini dari jalur periwayatan

Ahmad bin Syu'aib; Umar bin Ali mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan

kepada kami, dari hnu Ajlan, dia berkata: Sa'id bin Abu Sa'id Al

Maqburi menceritakan kepada kami, dari Abu Hurairah,

Rasulullah $ bersabda, " Bersedekahlah kalian."

l-antas ada seseorang yang berkata, "Wahai Rasulullah,

Aku memiliki beberapa dinar," beliau bersabda, "Sedekahkanlah

pada diimu," orang itu berkata lagi, "Aku mempunyai dinar yang

lainnya?" beliau bersabda, " Sedekahkanlah kepada isteimu,"

orang itu berkata, "Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau

bersabda, " Sedekahkanlah kepada anakmu," orang ihr berkata,

"Aku mempunyai dinar yang lainnya?" beliau bersabda,

"sdekahkanlah kepada pembanfum4" orang ihr berkata, "Aku

mempunyai dinar yang lainnya?" beliau bersabda, " Engkaulah

yang lebih melihat (orang yang membutuhkan)."

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Sufuan dan Yahya

berbeda pendapat. Sufuan lebih mendahulukan sang anak dari

pada isteri. Sedangkan Al Qaththan lebih mendahulukan isteri

daripada sang il*, dimana kedua periwayat itu sama-sama

tsiqah. Dalam perkara ini, yang wajib adalah jangan mendahulukan

anak daripada sang isteri, juga jangan mendahulukan sang isteri

daripada sang anak, akan tetapi keduanya memiliki stafus yang
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sama, sebab telah diriwayatkan dengan shahih, bahua

Rasulullah g$ telah mengulangi perkataannya sebanyak tiga kali.

Di sini mungkin saja beliau mengulangi apa ]lang meniadi

fatua beliau, sehingga sesekali beliau mendahulukan sang anak,

dan di sisi lainrn beliau mendahulukan sang isteri, sehingga

pemyataan ini seperti sabda Rasulullah $ kepada Hind bin Utbah,

saat Hind bertanya kepada beliau tentang diperboletrkarrnya

mengambil harta Abu Sufyan suaminya tanpa sepengetahuannya.

Nabi $ bersaMa,

.*:'rAL.)-$r*i;J-v q*
'Ambiltah (harta)'rrnn mencukupi diimu dan analsnu

dengan can tnng makntf-"

Dalam hadits ini beliau menyandingkan isteri dan anak

secara salna.

Kemudian kami juga menemukan apa yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu S5nibah;

AMullah bin Numair menceritakan kepada kami, Yazid bin Ziyaad

bin Abu Al Ja'd menceritakan kepada kami, Abu Shaktrah Jami'

bin S5addad menceritakan kepada kami, dari Thariq bin AMullah

Al Muharibi, dia berkata: Suafu saat kami pemah memasuki kota

Madinah, saat itu Rasulullah S sedang berdiri di atas mimbar,

beliau berkhutbah kepada manusia seraya bersabda,
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" Wahai sekalian manusia, tangan orang yang suka membei

adalah tangan yang ada di atas. Dahulukanlah orang yang meniadi

bnggunganmu, yaifu ibumu, ayahmu, saudaimu, kemudian orzng

yang di bawahnya dan seten)snya."

Semua khabar ni shahih, diriwayatkan oleh para periwayat

yarry tsiqah. Nabi 6$ mengabarkan seraya memerintahkan agar

memulainya dari orang yang menjadi tanggungannya, mereka

adalah kedua orang tua, dan saudari. Dengan penuh keyakinan,

benar sudah bahwa termasuk di dalamnya adalah anak dan isteri.

Sebelumnya telah kami jelaskan, bahwa setiap nenek

disebut ibu dan setiap kakek disebut ayah, juga setiap anak

perempuan dan lelaki disebut sebagai anak laki-laki, dan anak

perempuan dari anak lelaki dan perempuan disebut anak

perempuan. Semua ifu termasuk anak lelaki dan perempuan.

Maka benarlah apa yang telah kami katakan.

Setelah mereka semua adalah orang yang lebih rendah

darimu dan seterusnya. Dengan penuh keyakinan, bahwa di

dalamnya mengandung semua yang memiliki hubungan kerabat

yang menjadi mahramrrya, yaihr paman, bibi dari ayah dan dari

ibu, anak laki{aki dan perempuan dari saudari perempuan, anak

laki-laki dan perempuan dari saudara laki-laki.

Kemudian kami mendapati firman Allah &,
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"Dan keowjiban aSnh memberi makan dan pl<aian kepda

para ibu dengan cara makruf. Saeorang tidak dibebani melainkan

menuntt ladar . Janganlah seorang ibu mendqib
karena analm5n dan seonng a5nh karena analmya,

dan warispun demikian." (Qs. Al Baqarah I2l:2331.

Dengan dalil ini, maka benar adanya, bahwa nalkah

ditanggung ahli waris dan kaum kerabat yang menjadi mahrarn.

Jadi orang yang tidak memiliki tali kerabat dan bukan ahli waris

keluar dari hukum ini dan dari pengkhususan nafkah. Mereka

mendapatkan atau wajib memberi (nafkah). Karena dia seperti

orang-orang yang dilahirkan dari beberapa kelahiran yang satu dari
yang lainnya, hingga berujung pada Nabi Adam &. Tidak ada

kelahiran yang lebih utama dari generasi di atasnya, yaitu generasi

ayahnya. Maka tidak diperbolehkan mengeluarkan harta dari orang

yang memilikinya kepada orang lain kecuali ada nashyarry n1ata.

Dan tidak ada nash, kecuali pada orang-orang yang telah kami

sebutkan sebelumnya.

Oleh karena ifu, seseoftmg fidak dipertolehkan

mengkhususkan satu kelahiran yang lebih banlnk dari apa 5ang
telah kami sebutkan tanpa adanya nash. Jika perkara ini memang

urnurn, maka wajib memberikan nafkah kepada semua anak
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ketunrnan Adam. Sementara semua nash Udak ada yang

mewajibkan hal yang demikian, kecuali pada sekelompok orang

yang khusus diantara anak keturunan Nabi Adam.

Tanpa diragukan lagi, bahwa hal tersebut lantaran Allah &
memisahkan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat dengan

orang-orang miskin dari anak ketumnan Nabi Adam. Maka

perkara yang shahih adalah bahwa yang benar dan wajib hanyalah

pada sebagian kaum kerabat, yang merupakan keturunan sebagian

ayah dan kakek. Jadi, apa yang telah kami kemukakan ini benar

adanya.

Sebagian ulama yang bertentangan dengan kami ada yang

menyanggah tentang firman Allah S!, "Dan ahh warispun

berkewajiban demikian." (Qs. Al Baqarah l2l: 233)

Mereka menyatakan, bahwa makna ayat itu adalah ahli

waris hendaknya jangan sampai membahayakan dirinya. Mereka

menyebutkan pendapat yang disarikan dari sebuah riwayat yang

tidak shahih dari Ibnu Abbas. Karena riwayat itu musaL

Ada juga riwayat lain yang di dalamnya terdapat periwayat

yang bemama Asy'ats bin Sawwar -dia merupakan periwayat

yang dha'if. Dari AsySya'bi telah diriwayatkan dengan shahih,

bahwa makna ayat tersebut adalah "Jangan membahayakan dan

juga merugikan dirinya".

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdullah bin Mughaffal,

Az-Z)hi, Rabi'ah, Abu Az-Zinad, bahwa tanggungan nafkah

penyusuan bayr yang masih kecil diambil dari jatah warisan sang

bayi dari harta ayahnya.
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Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Mr.rsa1ryib, bahua (nafl<ah)

ahli waris itu dikembalikan kepada keluargaryra.

Abu Muhammad flbnu Hazm) berkata: Ini semua

menrpakan benfuk menutupnufupi kesalahan dari orang !,iang

bertentangan dengan kami. Semua ini benar adanya dan kami pun

juga mengatakan seperti yang telah mereka katakan. Pendapat

yang telah mereka ungkapkan ini sebenamya bersebrangan

dengan pendapat ulama yang bertentangan dengan kami. Karena

pemlntaan seseorang yang mengucapkan, "Jangan sampai ifu

membahayakan ahli waris" merupakan pendapat yang shahih.

Tidak ada kemudharatan yang lebih besar daripada ahli

warisnya meninggal dunia dalam kondisi kelaparan dan juga

kedinginan. Sementara dirinya orang kuyu, dia tidak mengasihani

mereka dengan memberikan suafu makanan atau memberikan

sesuatu yang dapat menyelimuti fubuh mereka serta dapat

mencegah kematian ahli waris lantaran kedinginan, tanpa ada

yang meragukan. tnilah bahaya yang sebenamlra kerap teriadi.

Pemyataan ulama yang mengatakan, "Sungguh (nafkah)

penyusuan sang bayi yang masih kecil adalah berasal dari jatah

warisannya." Pemyataan ini shahih, jika sang bayr memang

memiliki jatah warisan dari harta. Kami tdak ma,rajibkan

pembiayaan kebufuhan hidup sang bayi berasal dari palarisnya,

kecuali jika memang sang bayi tidak memiliki harta sarna sekali.

Abu Muhammad ([bnu Hazm) berkata: Sekelompok ulama

berkata, "seorang isteri boleh melempar tanggung jawab nafkah

anaknya kepada mantan suaminya -jika dia telah dithalak-, dan

juga kepada orang yang menempati posisi ashabah dalam
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pembagian warisan sang suami -seandainya sang suami telah

meninggal dunia.- Sang suami hams melarang isterinya unfuk tidak

men5rusui anaknya kepada orang lain selain dari nafkah yang sang

suami berikan kepadanya. "

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Semua ini batil

lantaran bertentangan dengan Al Qur'an. Allah & berfirman,

'"iii'"6 tr:;Lf ;{; blKS '#iL;.:}:\3

,-{,,x SK i " a- iStu, ",,-:iq'"ib, fr, r}gi tp;'r;$1t
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:ydt, i;'lj; 1; Y^ 11346 3G, { w\ t

" Para ibu hendaklah men5rusukan selama dua

tahun penuh, yaifu bagi yang ingin menyempurnakan penrysuan.

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu

dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menuntt

kadar Janganlah seorang ibu mendeita
karena anaknya dan seorang ayah karena analmSm,

dan umispun berkewajiban demikian." (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Dari ayat di atas, maka wajib memaksa sang ibu -baik dia

suka ataupun tidak- unfuk menyusui anaknya selama dua tahun
penuh, sebagaimana yang Allah {S perintahkan -baik sang suami

suka ataupun tidak-. Sang isteri juga dipaksa agar jangan sampai

dia disengsarakan lantaran anaknya. Tidak ada kesengsaraan yang

lebih besar dari larangan sang suami unfuk menyusui anaknya.
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Allah kelak al<an memberil<an kelapangan saudah kaempibn."
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 5-7)

Ini semua merupakan firman Allah &. Maka ungkapan

orang yang mengatakan, bahwa ini Udaklah perlu, perkataannya

itu tidak perlu didengar dan ditaati.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad

bin Salamah, dia berkata: Yahya bin Muhammad bin Tsabit bin

Qais bin Asy-Syammas mengabarkan kepadaku tentang seorang

wanita yang meminta khulu'dari kakeknya, yaitu Tsabit bin Qais

Asy-Syammas. Wanita itu adalah Jamilah binti Ubai bin Salul, dia

melahirkan seorang anak laki-laki, kemudian dia membungkusnya

dengan serabut dan membawanya kepada Tsabit bin Qais, agar

dia mengambil anak itu darinya? Maka Tsabit pun membawa bayi

itu kepada Rasulullah $, lalu beliau mert-tahnik-nya dan

menanggung nafkah penyusuannya, sertia memberi nama

Muhammad.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Inilah nash yang

kami maksudkan dalam pemyataan kami, bahwa dia ifu seorang

wanita yang mdmtnta khulu'kepada suaminya, dan dia dithalak.

Banyak orang yang tidak menyukai suaminya yang memperlaku-

kannya dengan buruk.

Abu Muhammad ([bnu Hazm) berkata: Tidak diperbolehkan

memberikan nafkah kepada orang yang membutuhkan kecuali

sebatas kemampuannya dan bukan berdasarkan bagian

warisannya, sebab nasrl yang ada menyamakan hal tersebut,

dengan kalajiban menafkahi bagi mereka. Oleh karenanya, tidak

dipertolehkan saling mendahulukan diantara mereka.
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Sebagian ulama ada yang berkata: Siapakah ahli waris ini?

Apakah dia merupakan ahli waris sang ayah yang telah meninggal

dunia, atau ahli waris yang wajib memberikan nafkah?

Kami katakan: Ini benhrk perkataan lang setr/enang-

wenang dan menjadi beban bagi orang yang bertanya tadi, karena

di dalam ayat sebelumnya tidak disebutkan orang tua yang

menafkahi anakn5n. Akan tetapi Allah @ berfirman,

T\43 7

"Aj;b+rrg
"Janganlah seorang ibu menderib karena

anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli warispun

berkewajiban demikian." (Qs.Al Baqarah lzlt 233).

Redaksi, /$\"ahli waris" kata ganti "Dia" mengharuskan

adanya orang yang diwarisi. Kata ganti ini dikembalikan kepada

orang yang memiliki ketetapan hukum bagi sang anak. Yang

melarang agar kedua orang tuanya tidak sengsara adalah sang

anak sendiri, dan itu Udak diragukan lagi, sehingga secara khusus,

tidak ada artinya perbedaan agama dalam hubungan kerabat.

Sedangkan dalam warisan, maka orang yang berbeda

agama tidak berhak mendapatkan harta warisan, karena tidak ada

nash yang menjelaskan perkara tersebut.

Sementara pemyataan kami, "Apabila semua orang yang

telah kami sebutkan memiliki pekerjaan yang dapat menopang
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kehidupannSn, sekalipun ifu meruparran pekerjaan yang paring
buruk," maka tidak ada omng yang rrajib menafkahinya saat it,
kecuali ayah, ibu dan isteri. Karena, sudah menjadi keurajibanqp
harus menjaga mereka semua ini. Har ini sesuai dengan firman
Allah &,

& * 69 i -t3fr ';?j,i l'r+'-& gy

W aq, (Q;jr U .$; i 1li,ejiri &cl)

"Jika salah seorang di antara kduan5m abu keduaduan5m
sampai berurnw lanjut dalam pemeiharaanmu, maka sekalLkali
janganlah kamu mengatakan kepada kduan5n perkataan ,ah,dan
janganlah l<amu membentak mereka dan uapkanrah kepada
mereka perkataan tnng mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap
mereka berdua dengan penuh dan uapkanlah, ,Wahai

Tuhanku, l<asihilah mereka kduanSn, sebagaimana mereka
berdua telah mendidik aku waktu kecir'." (es. Al Israa. Irrl: 23-
24)

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Terah diriwayatkan
dari Nabi $, bahwa durhaka kepada kedua orang fua mempakan
dosa yang besar- Tidak ada durhaka yang rebih besar daripada
seorang anak dalam kondisi yang kaya meninggalkan kedua
a5nhnya yang miskin, atau membiarkan kakeknya sampai
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menlapu emperan mmah, atau merawat hetr,lan temak, atau

membiarkan dia menyapu sampah, atau menyuci pakaian orang

lain, atau sampai tertidur di kamar mandi; membiarkan ibu atau

neneknya menjadi pembantu dan menyirami air di jalanan. Maka

orang yang sampai melakukan demikian, tanpa diragukan lagi

bahwa di dalam dirinya tidak ada lagi sikap rendah diri dengan

penuh kesayangan kepada mereka berdua.

Allah & juga berfirman,

ad,#6 {i1(, 6.3i,s ni 6=yy-4$\i:

-#.Jt, *\AG,*g\ )\1i3 {r.5i,s; tr;4i5

'F$;Kr,\1.rJ*?iit;
" Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-

kerabat, anak-anak !/atim, orang-orang miskin, tetangga Wng
dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan

hamba sahayamu." (Qs. An-Nisaa'i [4]: 36)

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Allah telah

menetapkan dalam diri seluruh manusia perbedaan pandangan

tentang wujud berbuat baik kepada orang yang disebutkan dalam

ayat ini. Banyak nashyang menjelaskan perkara ini.

Berbuat baik kepada kedua orang hld, yaitu dengan

bersabar atas sikap keras keduanya, menghormati dan

memuliakan mereka berdua, menaati mereka berdua selagi fidak
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memerintahkan pada

berfirman,

suatu kemaksiatan, sebab Allah &

"t'@ 3:*.ilt JL''$$ 4 H 6
f# fr,'{r -46 A(qlf 6TF !:t3il

aL*'dL*6J J*i "e"ct7cli cciot6'
'bfi'-Kq

" Bercgntkurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu
bapal<nu, han5n kepada-Kulah kembalimu. Dan jika
memaksamu unfuk mempersekufukan Aku dengan sauafu tang
tidak ada pengetahuanmu tentang ifu, maka janganlah kanu
mengikuti kduanya, dan pergaulilah kduang di dunia dengan

baik, dan ikutilah jalan omng yang kembali kepada-Ku, kemudian
hantn kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberibkan kepadamu apa
yang telah kamu kerjakan." (Qs. Luqmaan [3U: 14-15)

Kedua orang fua, sekalipun mereka memerintahkan untuk
mempersekutukan Allah, namun kita harus tetap menggauli

mereka dengan cara yang baik. Ini semua berarti menghendaki

seluruh perkara yang telah kami katakan.

Berbuat baik kepada kaum kerabat, yaifu dengan cara

menolak perkara yang dapat membahayakan mereka, memuliakan

dan menjaga mereka, menanggung beragam kebufuhan mereka,

dan menjaga mereka agar mereka tidak terjerernbab dalam suafu

perkara lrang membahaSnkan.
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Berbuat baik untuk orang-orang miskin, yaifu dengan car.t

mensedekahkan kelebihan harta yang kita miliki, sehingga mereka

dapat makan hingga kenyang atau mereka dapat bekerja,

memfasilitasi mereka dengan rumah tempat mereka dapat

bemaung, dan juga unfuk orang yang sakit dari kalangan mereka.

Berbuat baik kepada anak-anak yatim adalah dengan cara

mengasihi, memberikan pengajaran bagi mereka, dan memenuhi

kebufuhan mereka, sehingga kehidupan mereka tidak sia-sia.

Berbuat baik untuk tetangga adalah dengan cara menjaga

mereka dari perkara yang membahayakan, berbuat baik, menemui

mereka dengan wajah yang berseri-seri, menghormati dan

menjaga mereka dari kezhaliman. Dengan ini pula cara berbuat

baik kepada teman sejawat.

Berbuat baik unfuk para budak adalah dengan cara

memberi mereka makan seperti apa yang kita makan, memberikan

pakaian seperti yang kita kenakan. Hal ini semua haruslah

ditunaikan dengan cara yang baik. Jangan membebankan mereka

suafu pekerjaan yang mereka tidak mampu untuk melakukannya,

janganlah kita mencelanya pada perkara yang tidak wajib untuk

kita cela, jangan pula memukul mereka karena perkara yang kita

Udak mempunyai hak untuk melakukannya. Semua ini wajib

dilakukan, barangsiapa yang tidak melakukannya, maka dia telah

bermaksiat kepada Allah.

Pemberian perlindungan bagi sang isteri itu karena Alluh &
telah mewajibkan kita untuk memberikan nafkah, pakaian, tempat

tinggal dan memenuhi kebutuhannya -sekalipun sang isteri ifu

lebih kaya daripada suaminya-. Semua ini mengharuskan sang
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isteri tidak perlu lagi melakukan suatu pelayanan dan pekerjaan

trntuk dirinyra sendiri atau unfuk orang lain.

Sementara selain sang isteri, maka tidak ada karrajiban

memberikan nafkah, pakaian, tempat tinggal, kecuali mereka tidak

memiliki harta dan juga pekerjaan yang dapat menopang

kehidupannya.

Tidak ada maknanya kewajiban memberikan nalkah kepada

orang yang cacat, sebab hal ini tidak pemah dijelaskan di dalam Al

Qur'an maupun hadits.

Seandainya mereka dapat memenuhi sebagian kebufuhan

hidup mereka dan Udak mampu menuhrpi kebuhrhan hidup

lainnya, maka sesuai apa yang telah kami sebutkan sebelumnya,

yang diwajibkan adalah memberikan nafkah hanya pada sebagian

kebufuhan hidup yang mereka tidak mampu menutupinya.

Semua yang telah kami paparkan wajib dilakukan oleh sang

isteri, sebagaimana juga wajib dilakukan oleh sang suami, kecuali

terkait dengan nafkah sang anak. Selagi sang suami masih mampu

menafkahi anaknya, maka tidak ada kewajiban apapun bagi sang

isteri.

Inilah yang dilakukan oleh semua orang Islam sejak dahulu

hingga kini. Seandainya sang suami itu tidak mampu menafkahi

anaknya, atau dia meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta,

maka dalam kondisi seperti ihr, diputuskan bahwa sang ibulah

yang harus menafkahi dan memberikan pakaian bagi mereka. Hal
ini berdasarkan firman Allah &,
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. Jb,A'!$ 1; r; l7!z 4fiG' {
"Janganlah seorang ibu mendeita kesengsaraan karena

anaknSn dan seorang ayah karena anaknya." (Qs- Al Baqarah [2]:

233)

Tidak ada yang lebih menderita apabila sang ibu orang

yang kaya, sementara anak-anak mereka masih mengemis- Sebab

nasbnya pemberian nafkah ini hanya datang satu kali saja dan

tidak ada pengkhususan. Pemberian nafkah ihr dibebankan kepada

sang suami saja tanpa isterinYa.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al

Bukhari; Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Wahb

-hnu Khalid- menceritakan kepada kami, Hisyam -hnu
Urwah- menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Zainab

binti Ummu Salamah Ummul mukminin, dari ibunya -Ummu
Salamah-, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah aku

memiliki pahala jika aku menafkahi Bani Abu Salamah

-sementara posisiku bukan ahli waris mereka- demikian dan

demikian. Akan tetapi mereka itu adalah anak-anakku?" Beliau

bersabda, " Iya, engkau mendapatkan pahala atas apa gng telah

engkau nafkahkan kepada mereka."

Ummul mukminin mengabarkan bahwa dia ingin menafkahi

anak keturunannya, sekalipun dia tidak lagi menjadi pewaris

mereka, akan tetapi lantaran mereka adalah anak-anaknya,

Nabi & pun Udak mengingkari perbuatannya, juga tidak

mengabarkan bahwa itu merupakan perkara yang tidak diwajibkan

bagi dirinya.
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Sang anak udak perlu menafkahi isterin5n ayah, dan tidak

juga ummul waladnya, sebab Al Qr:r'an dan As-Sunnah tidak

mewajibkan hal tersebut. Namun yang harus dia penuhi adalah

kebufuhan makan, pakaian mereka dan juga gaji pembanfu sang

ayah.

Perkara Yang Dapat Nlen-Fasakh dan Tidaknya
Suatu Pemikahan

1934- Masalah: Jalinan pemikahan tidak rusak karena

adanya penyakit lepra, kusta dan gila yang muncul belakangan;

tidak pula lantaran sang suami tidak menemukan penyakit ini ada

pada isterinya, ataupun sebaliknya; tidak pula lantaran sang suami

impoten, ada penyakit pada kemaluan wanita, atau cacat yang

lainnya; tidak pula lantaran sang suami fidak dapat menafkahi

isterinya, tidak dapat memberikan pakaian, tidak dapat memberi-

kan mahar, tidak pula karena habisnya wakfu sumpah r/a' selama

empat bulan; tidak pula karena pemikahan antara orang yang

merdeka dengan budak wanita; fidak pula karena adanya

perzinaan yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri;

tidak pula karena sang suami berzina dengan mahram dari pihak

isterinya, seperti ibu sang isteri, atau neneknya, atau anak

perempuan sang isteri, atau anak perempuan dari anak

perempuannya (cucunya), atau dengan saudarinya, atau dengan

bibi dari ibunya, atau dengan bibi dari ayahnya.
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Tidak juga dengan isteri dari anak lelakinya; tidak juga

dengan pemisahan yang dilakukan seorang hakim, atau lantamn

pemberian kh$nr kepada isterinya -baik sang isteri memilih itu

atau Udak memilihnya; tidak pula fasakh dengan perkataan

seorang suami kepada isterinya, "Kamu bagiku haram", atau

perkataan sang suami, "kamu bagiku bagaikan mayit, babi dan

darah."

ndak pula fasal<h dengan sang suami menyerahkan

isterinya kepada keluarganya -baik keluarga sang isteri menerima

ataupun tidak. Pemikahan itu juga tidak menjadr fasakh lantaran

keluamya sang isteri dari medan peperangan dengan stafus dirin5ra

yang bukan seorang muslimah. ndak pula dengan adanya

penjualan sang budak yang telah bersuami. Tidak pula dengan

adanya penjualan budak lelaki yang telah memiliki isteri. Dan tidak

juga dengan hilangnya sang suami, lantaran sang isteri tidak

mengetahui dimana suaminya berada. Dalam dua kondisi

sebelumnya ini, tali pemikahan tersebut tetap ada.

Pada setiap apa yang telah kami kemukakan terdapat.

perbedaan pendapat, yang sebagiannya telah disebutkan dan

sebagian lainnya belum kami sebutkan, ins5nAllah akan kami

sebutkan.

1935. Masalah: Diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Abdunazzaq; dari hnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id Al

Anshari, bahwa aku pemah mendengar Sa'id bin Al Musa5ryib

mengatakan: Umar bin Al Khaththab berkata, "Perempuan mana

saja yang menikahi seorang pria yang gila, atau memiliki penyakit
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lepra dan kusta, dimana sang s-rami telah berhubungan intim

dengan isterin3a, kemudian penpkit ihr baru terlihat, maka sang

wanita berhak mendapatkan mahar lantaran sang srami telah

berhubungan intim dengan isterinya ihr. Sang wali berhak merF

dapatkan mahar ihr lantaran dia telah ditipu."

Diriwayatkan dari jalur periwaSatan Sa'id bin Manshur;

Huqnim menceritakan kepada kami, Yahf bin Sa'id

mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Al Musayyib menceritakan

kepada kami, bahwa Umar bin Al l(haththab pemah berkata, "Pria

mana saja yang menikahi seorang wanita dan telah berhubungan

intim dengannya. Kemudian sang suami mendapati isteringra

memiliki penyakit lepra, atau gila, atau memiliki penyakit kusta,

maka sang isteri berhak mendapatkan mahar lantaran sang suami

telah berhubungan intim dengannya. "

Mahar tersebut harus dibayar oleh orurng yang telah

menipu. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Al

Auza'i, Abu Ubaid. Keduanya berpandangan dipertolehkannya

menikah, dan sang suami menthalak isterinya dengan

memberikannya nafkah yang ditanggung oleh orang yang telah

menipu.

Sekelompok ulama menilai fasid pendapat di atas, bahwa

pemberian mahar ifu fasid sebelum adanya hubungan intim dan

diperbolehkan setelahnya, perkara ini berdasarkan sebuah atsar

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin

Manshur; Sufuan menceritakan kepada kami, dari Mutharrif, dari

AsySya'bi, dari Ali, "Perempuan mana saja yang dinikahi dan dia

memiliki penyakit kusta, atau gila, atau lepra, atau gam (tulang
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yang menonjol di dalam kemaluan lnng menghalanginln dapat

disetubuhi), maka suaminya berhak kh&nr -selagi dia belum

menyetubuhinya-. Jika sang suami berkehendak, maka dia boleh

tetap menjagilg", dan jika dia berkehendak, maka dia boleh

menthalaknp. Apabila sang suami berkehendak untuk tetap

menjaganya, maka sang isteri berhak mendapatkan mahar demi

menghalalkan kemaluannya. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syr'bah; dari Al

Hakam bin Utaibah, bahwa Ali bin Abu Thalib pemah berkata

tentang isteri yang gila, yang terkena penyakit lepra dan kusta

serta yang berpenyakit qam, bahwa apabila sang suami telah

melakukan hubungan intim dengannya, maka stafusnya adalah

isterinya. Apabila sang suami telah mengetahui ragam penyakit ini

sebelum disetubuhi, rnaka keduanya harus dipisahkan.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Abdul Malik bin Habib;

Al Hizami menceritakan kepadaku dan Isma'il bin Abu Uwais dan

Ashbagh bin Al Faraj menceritakan kepadaku, Isma'il bin Husain

bin AMullah bin Dhumairah berkata: Dari ayahnya dari kakeknp,

dari Ali bin Abu Thalib, -Al Hizami berkata: Dari Sufuan, dari Amr,

dari hnu Abbas-, Ashbagh berkata: Dari Umar, Ali, hnu Abbas,

Sa'id bin Al Musa1ryib, Ibnu Syihab, Rabi'ah, mereka berkata,

"seorang wanita tidak dikembalikan (kepada keluarganya) kecuali

karena empat hal, yaifu gila, lepra, kusta, dan penyakit pada

kemaluan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salim

menceritakan kepada lGrni, dari AsySya'bi tentang seorang suami
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lpng mendapati isterinya berpenyrakit lepra, gila, hrsta, atau garn,

"Apabila sang suami telah melakukan hubungan intim dengannya,

maka sang isteri berhak mendapatkan mahar. Namun jika sang

suami mengetahui penyakit tersebut sebelum dirinya berhubungan

intim dengan isterinya, maka jika sang suami berkehendak, dia

boleh tetap menjaganya, dan jika dia berkehendak, keduanya

dipisahkan tanpa adanya thalak.

Dalam perkara ini ada dua pendapat ulama:

Pertama: Apabila sang suami telah melakukan hubungan

intim dengannya, maka sang isteri berhak mendapatkan mahar.

Mahar ini dibebankan atas orang yang telah menipunya. Ini

merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar. Dalam

kesempatan Sang lain juga diriwayatkan dari Umar, bahwa mahar

ditanggung wali isteri.

Kedua: Apabila sang suami menghendaki, maka

pemikahan itu bisa di-fasal<h. Hal ini sebelum sang suami

berhubungan intim dengannya. Namun jika dia telah melakukan

hubungan intim dengan isterinya, maka dia masih berstatus

sebagai isterinya, jika sang suami menghendaki, dia bisa menthalak

isterinya dan jika dia berkehendak, dia bisa menjaganya.

Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ali dan

Asy-Sya'bi, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ini juga

mempakan safu riwayat dari Umar, Ali, hnu Abbas, hnu Al

Musayyib, Azzvhn dan Rabi'ah, bahwa nikah tidak ditolak kecuali

ada empat penyakit, yaifu gila, lepra, kusta, dan penyakit pada

kemaluan wanita. Dalam riwayat ini tidak disebutkan sebelum sang

suami melakukan hubungan intim dengannya atau sesudahnya.
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Dalam riwayat ini tdak pula disebutkan hukum mengenai mahar

sang wanita.

Sebagian kelompok ulama juga ada yang berpendapat,

bahwa sang suami harus memberikan sebagian mahar isterinya.

DiriwaSratkan dari lalur periwayatan Abdurrazzaq, dari hnu Jumij,

dari Atha', "Telah sampai kepada kami, bahwa yang tidak

diperbolehkan dalam tmnsaksi jual beli dan pemikahan adalah

wanita yang gila, terkena perylakit lepra, kusta dan afla' (memiliki

daging yang tebal dalam vagina)."

hnu Juraij berkata, Aku berkata kepada Atha', "Telah

sampai berita ihr kepada kami bahwa apabila sang wali telah

mengetahui kondisinya -wanita memiliki daging yang tebal di

dalam vaginanya, setebal beberapa mas jari,- nalnum sang wali

menyembunyikannya, maka aku udak melihat dalam masalah ini

sang wali memiliki utang yang sedikit atas mahar sang wanita,

lantaran penyakit yang ada pada dirinya." hnu Jurarj berkata,

"Jika demikian nikahkanlah dia tanpa wali." Atha' berkata, "Sang

suami wajib mengembalikan mahar standar kepada isterinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yazid

menceritakan kepada kami, dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy

Sya'bi, dari Syuraih, bahwa dia pemah menggantikan mahar unfuk

wanita yang terkena penyakit kusta.

Sebagian kelompok ulama juga ada yang berpendapat,

bahwa menikahi wanita yang memiliki penyakit (yang empat) tidak

dipertolehkan. Ini seperti yang diriwaptkan kepada kami dari jalur

periwalatan Sa'id bin Manshur; Hammad menceritakan kepada

kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Yazid, dia berkata,
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"Empat golongan yang tidak dipertolehkan dalam transaksi jual

beli dan juga pada pemikahan, yaihr wanita lnng terkena penyakit

lepra, gila, kusta dan afla' ."

Diriwaptkan dari jalur periun5ntan Abu Ubaid; hnu

Ma1nm menceritakan kepada kami, dari hnu [ahi'ah, dari Yazid

bin Abu Habib, dia berkata: hnu Syihab berkata, "Diantara kaum

muslimin, fidaklah diperbolehkan menikahi wanita yang terkena

penyakit kusta, tidak pula wanita yang gila, serta wanita yang

terkena penyakit afla' ."

Sekelompok ulama ada yang mengatakan: Tidak

dipe6olehkan menikahi wanita tersebut. Namun jika sang suami

telah melakukan hubungan intim dengannya, maka menikahinya

itu diperbolehkan. Sebagaimana yang diriwa5ntkan kepada kami

dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ayyub As-

SikhtiSnni, dari Abu Asy-Sya'tsa' Jabir bin Yazid, dia berkata,

"Empat golongan wanita yang Udak diperbolehkan dalam

pemikahan dan juga hansaksi jual beli, kecuali memang

disebutkan. Jika sang lelaki telah menyebutkannya, maka menikahi

dan melakukan tansaksi jual beli diperbolehkan, yaihr wanita yang

gila, wanita yang terkena penyakit lepra, kusta, dan afla'. Apabila

sang suami telah melakukan hubungan intim dengann5n, maka dia

dipertolehkan menikahinya, sekalipun dia telah ditipu."

Sekelompok ulama juga ada yang berkata: Apabila wali

sang wanita itu mengingkari, bahwa bisa jadi dirinya telah

mengetahui penyakit yang ada pada wanita itu, maka sang wali

disumpah dan dia terbebas dari tanggung jawab informasi tersebut,

serta akad nit{ah pada warrita ifu sah hukumnya. Hal ini seperti
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3nng telah diriwayatkan dari jalur periwalntan AMurmzzaq; dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Apabila wali sang wanita

telah mengetahui kondisi penyakitnya, maka dia harus membaynr

denda. Namun jika dia tidak mengetahui hal tersebut, maka dia

disumpah dengan nalrla Allah, bahwa dirinya tidak mengetahui hal

ifu, kemudian sang wali memberi mahar kepada sang suami."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Husyaim

menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid mengabarkan

kepada kami, dari Al Hasan, dia berkata, "Jika sang \rnli

mengetahui penSnkit tersebut, maka sang wali harus memberikan

mahar kepada sang suami, sebagaimana dirinya telah menipu

tentang perihal wanita tersebut. Namun, jika sang wali tidak

mengetahui kondisi itu, maka jika sang suami berkehendak, dia

boleh menthalaknya, dan jika dia berkehendak, dia boleh

membiarkan tali pernikahan tetap berlangsung. "

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; AMullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Yahya bin A5yub, dari

Amr bin Qais, dari Adi bin Adi, bahwa Umar bin Abdul Aziz

pemah menulis sebuah surat kepadanya (Adi bin Adi) tentang

seorang lelaki yang menikahi wanita yang memiliki penyakit halqa'

(di dalam vaginanya ada fulang), "Kondisinya itu seperti salr"ran

kencing yang biasa diperunfukkan unfuk mengeluarkan air seni."

Umar bin Abdul Aziz prn menuliskan surat sebagai berikut, "Jika

orang-orang yang menikahkan wanita ihr mengetahui kondisi si

wanita, maka mereka hams membayar denda kepada suaminyn.

Namun jika mereka tidak mengetahui perkara ifu, maka mereka

harus berstrmpah 'Demi Allah, kami tidak mengetahui kondisi

wanita ifu'."
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DiriuaSatkan dari jalur periwalntan AMurrazzaq; dari

Abdunahman, dari Al Mutsanna bin AsbShabbaah, bahwa Adi

berkata: Aku pemah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz,

tentang seorang wanita yang rnemiliki penyakit ratqa', dimana

sang suami Udak dapat menggaulinln. Maka Umar menulis

jawaban suratku ihr, "Jika sang wali bersumpah, bahwa dirinya

tidak tahu kondisi itu, maka nikahnln dipertolehkan. Namun, jika

sang wali tidak bersumpah, maka bawakanlah (bayarkanlah) mahar

kepada sang suami."

Diriwa3ntkan dari jalur periwayatan hnu Wahb; dari Amir
bin Murrah, dari Rabi'ah bin Abu AMinahman, dia menyebutkan

sebuah perkataan yang artinya adalah, "Terkait orang yang

menikahi wanita yang memiliki penyakit lepra, atau kusta atau

penyakit pada vagina, jika sang wali bersumpah bahwa dirinya

tidak mengetahui penyakit itu, maka dia Udak wajib membayar

denda kepada sang suami wanita iht, sementara mahar sang suami

itu kembali lagi pada dirinya, kecuali sang wanita memberikan

pengganti lantaran penyakitrya itu."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Ibnu Wahb; Abdul Ala
bin Sa'id Al Jayasyani menceritakan kepadaku, bahwa Muhammad

bin Ikrimah Al Mahri menceritakan kepadanya, bahwa dia telah

menikahi seorang wanita dan telah melakukan hubungan intim
dengannya, kemudian dia melihat bercak puuh yang lebar pada

paha wanita ifu. Dia berkata kepada sang wanita, "Ambillah

selimut tebalmu, kemudian berbicaralah kepada Abdullah bin Yazid

bin l(hidzam," maka Abdullah bin Yazid bin Khi&am menulis surat

kepada Umar bin AMul Aziz. [-alu Umar menuliskan tentang

perkara itu, "Hendaknya sang suami bersumpah demi Allah di
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masjid, bahwa dirinya tidak merasakan nikmat saat berhubr:ngan

intim dengannya sejak dia melihat itu (bercak putih png besar

pada pahanya). Para saudara sang wanita pun bersumpah bahwa

mereka tidak mengetahui penyakit yang ada pada diri wanita ihr

sebelum sang suami menikahinya. Jika mereka (para saudara sang

wanita) telah bersumpah, maka berilah sang wanita seperempat

mahar."

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa buta dan cacat

lainnya pun demikian hukumnya. Hal ini sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari lalur periwayatan Waki'; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin

Al Musayyib, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata,

"Apabila seorang lelaki menikahi wanita yang memiliki penpkit
kusta, atau buta dan dia telah melakukan hubungan intim

dengannya, maka sang wanita berhak mendapatkan mahar 5nng
diambildari orang yang telah menipu sang suami."

Diriwayatkan dari jalur periwa5atan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari A14nrb As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dia

berkata: Ada seseorang mengadukan persetemannlra dengan

orang lain kepada Synraih, dia berkata, "Mereka setnua

mengatakan kepadaku, 'Kami kelak akan menikahkanmu dengan

manusia yang terbaik', lalu mereka mendatangkan kepadaku

seorang wanita yang memiliki kelainan pada penglihahnnya."

Syuraih pun berkata, 'Jika mereka memanipulasi suafu aib

kepadamu, maka pemikahan itu tidak diperbolehkan."

Diriwayatkan dan Pe-Z,rhri, bahwa dia menolak pemikahan

orang yang memiliki penyakit yang berkaitan dengan syaraf.
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Diriwayratkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dia

berkaa tentang beragam cacat di dalam suafu pemikahan, yaitu

yang serupa dengan kondisi sang wanita tersebut. Ini merupakan

pendapat Abu Tsaur.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa nikah sang wanita

png di dalam dirinya terdapat beberapa cacat ditolak, yaitu saat

sang srami menemukan penyakit itu.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim

bin Ashbagh menceritakan kepada karni, Muhammad bin

AMussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin

Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari

Habib bin Abu Tsabit, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Di dalam

sumt Abdullah bin Umar ditemukan tulisan yang berisikan, "Umar

bin Al l(haththab pemah berkata, 'Apabila sang suami yang cacat

itu menyia-nyiakan isterinya, maka walinya boleh menjafuhkan

hukuman thalak kepada sang suami tersebut'."

Diriuayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb; Malik

mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah mendapatkan informasi

dari Sa'id bin Al MusaSryib, bahwa dia pemah berkata, "Wanita

manapun !,ang menikahi seorang pria yang gila, atau dia dapat

membahaSrakan, maka sang wanita itu berhak ldriW; jika dia

berkehendak, dia bisa tetap bersama suaminya, dan jika dia

berkehendak, maka dia bisa berpisah dengannya.

Malik berkata: Sang wanita boleh menolak pernikahan

dengan lelaki yang gila, berpenyakit lepra, kusta dan penyakit pada
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kemaluan. Hal ini jika sang wanita tidak mengetahui penyakit png
diderita lelaki itu. Apabila lelaki itu telah melakukan hubungan

intim dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar. Mahar ini

dibebankan kepada wali wanita, -baik yang menjadi walinya

adalah saudara lelaki atau ayah- lantaran dia telah menipu.

Apabila yang menikahkan sang wanita itu adalah anak pamannya,

atau sang majikan -sementara mereka tidak mengetahui perkara

sang wanita ifu- maka mereka tidak terkena denda apapun.

Mahar itu dikembalikan, kecuali sekedar jumlah yang dengannya

sang suami dapat menghalalkan kembali isterinya, yaifu

seperempat dinar saja.

Malik juga berkata: Pada sang wanita pun seperti itu
permasalahannln. Jika sang lelaki menikahi wanita itu dan dia

memiliki suafu penyakit, yang mana penyakit lepra padanya

terlihat jelas dan tidak dapat dibedakan antara lepra dan kusta.

Malik melanjutkan: Pemikahan itu tidak dapat dibatalkan

kecuali karena empat cacat; bukan karena buta, bukan pula karena

berkulit hitam, kectnli memang itu disyaratkan di dalam

pemikahan, sehingga pemikahan ifu menjadi batal, dan sang lelaki

tidak harus memberikan mahar sebelum dia melakukan hubungan

intim dengan wanita ihr.

Apabila sang lelaki berhubungan intim dengan wanita itu,

maka wanita itu berhak mendapatkan mahar. Mahar itu

dibebankan kepada wali yang menikahkannya. Begihr pula

seandainya wanita itu dinikahi lantaran masih adanya nasab dan

suaminya tidak mendapati sang wanita der.r,rasa.
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Al-l-aits berpendapat mengenai perihal orang gila,

berpenyakit lepra dan kusta serta penyakit pada kemaluan seperti

apa yang telah Malik katakan.

Al-l-aits berkata: Tumor ifu seperti perkara orang yang

berpenyakit lepra.

Asy-Syafi'i berkata: Pemikahan yang datangnya dari orang

gila, orang yang berpenyakit lepra, kusta, qam, it.t ditolak. Apabila

sang suami belum melakukan hubungan intim dengannya, maka

dia (sang wanita) tidak berhak mendapatkan apa-apa. Dan apabila

setelah sang suami melakukan hubungan intim dengannya, maka

wanita ifu berhak mendapatkan mahar standar dalam pemikahan."

Dengan pendapat di atas pula Al Hasan bin Hay

berpendapat, akan tetapi dia mengatakan bahwa sang wanita itu

berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan.

Sekelompok ulama berkata: Sang suami Udak perlu

mengembalikan sesuatu, begitu juga sang wanita tidak perlu

mengembalikan apapun lantaran adanya beberapa cacat ini dan

juga penyakit lainnya, baik sebelum sang suami melakukan

hubungan intim dengannya ataupun setelahn5n. Apabila sang

suami itu menthalak wanita tersebut sebelum dia berhubungan

intim dengannya, maka dia berhak mendapatkan setengah mahar.

Dan Apabila sang suami telah melakukan hubungan intim, maka

sang wanita berhak mendapatkan semua mahar.

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur periwayatan Waki'; dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-

Sya'bi, dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata, 'Lelaki mana saja

yang menikahi perempuan yang gila, atau berpenyakit lepra,
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kusta, atau berpen5nkit qirn, sementara dia telah menjadi

isterinla, maka jika dia berkehendak, dia bisa menthalaknya, dan

jika dia berkehendak, dia bisa membiarkan hubungan pemikahan

ifu tetap terjalin."

Dengan jalur periwayatan di atas pula dari Waki', dari

Sufi7an Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari hrahim
An-Nakha'i, dia berkata, "Pemikahan wanita yang merdeka tidak

dapat ditolak lantaran aib tersebut""

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan

kepada kami, dari hrahim, bahwa dia pemah berkata, "Wanita itu

telah menjadi isterinya, jika dia berkehendak, dia bisa

menthalaknya, dan jika dia berkehendak, dia bisa menjaganya.

Para wanita yang merdeka tidak seperti budak wanita. Pemikahan

wanita yang merdeka tdak dapat dibatalkan lantaran suafu

penyakit."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Sufi7an, dari

Amr bin Maimun, dari Umar bin AMul Aziz, tentang orang yang

menikah, sementara dia tertipu dengan suafu aib atau penyakig

dia berkata, 'Engkau tidak memiliki pilihan kecuali menepati

amanah pernikahanmu ifu."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal;

Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, AWnb As-Sikhtyani

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku pemah menulis

sebuah sumt kepada Abu Qilabah tentang kondisi

seorarlg lelaki yang menikahi wanita, sementara wanita ini sedang
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dalam proses pengobatan atau dia Ela. Abu Qilabah mengatakan,
"lni adalah wanita yang sedang diuji, hendaknya engkau bersabar."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, hnu Juraij

menceritakan kepada kami, dari Atha', bahwa dia pemah berkata

tentang seseorang yang menikah, kemudian saat dia melakukan

hubungan intim dengan isterinya, sang isteri ifu melihat ada

pen5nkit lepra pada suaminya. Atha' berkata, "Sang isteri tidak
boleh menjauhkan diri dari suaminya." Ini merupakan pendapat

Abu Az-Zinad, Abu Hanifah, Abu Yusuf, hnu Abi laila, Sufuan

Ats-Tsauri, Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Abu Muhammad: Sementara terkait dengan para ulama

ma&hab Maliki dan ulama madzhab Asy-Syafi'i, mereka telah
manyelisihi semua yang telah diriwayatkan dari para sahabat,S
tentang riwapt Umar, mereka berbeda pendapat dalam lima hal,
yaitut

Pertama: Tentang hukum yang Umar tetapkan terkait
dengan sang suami yang mengembalikan kepada sang wali wanita
yang menanggung pembayaran mahar. Maka dikatakan kepada

Anda, "Tanggungan mahar itu tidak bisa dikembalikan kepada

walinln kecuali jika walinya adalah saudara lelaki atau ayahnya.

Jika png menjadi wali adalah anak pamannya, maka tidak ada

yang perlu dibebankan kepadanya."

AsySyafi'i berkata, "Tidak ada yang dibebankan kepada

walinya, baik walinya dari pihak ayah ataupun yang lainnya."

Kedua: Pendapat Malik, "Yang menjadi hak sang isteri

setelah sang suami berhubungan intim dengannya, sementara yang
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menikahkannya adalah selain ayah dan saudara lelakinp, maka

mahamya hanya seperempat dinar saja."

AsySyafi'i berkata, "Yang dikembalikan hanyalah mahar

mitsil saja." Sementara Umar berpendapat memberikan semua

mahar yang ada kepada sang isteri.

Ketiga: Mereka tidak menolak pemikahan yang datangnya

dari orang yang buta, sementara Umar telah menyamakan status

orang yang buta ifu dengan orang yang berpenyakit kusta sesuai

riwayat yang diriwayatkan darinya, bahwa pemikahan tersebut itu
ditolak lantaran adanya penyakit lepra, gila dan kusta. Jika hal ihr

adalah hujjah menumt mereka, maka ini juga hujjah. Begitu pula

sebaliknya jika ini bukanlah hujjah, maka itu juga bukan hujjah.

Namun jika bukan semua, maka ini merupakan benfuk

memperrnainkan agama.

Jika mereka berkata, "Riwayat ini belum sampai pada Malik

dan Asy-Syafi'i?" Maka kami katakan, "Kami telah menyampai-

kannya kepada kalian, maka berpendapatlah kalian dengan ini dan

tarik kembali pendapat yang sebelumnya. Jika Udak, maka alasan

kalian dengan berhujjah kepada Umar adalah benhrk memper-
mainkan agama. Allah @ berfirman,

@ 5jG,7 Y tj-fr J ;i;t iqtfi1';+
'Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa karnu

mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.'(Qs. Ash-Shaff

[61]:3)."
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Keempat: Mereka menolak pernikahan sebelum sang

suami melakukan hubungan intim dengannya, lantaran adanya

bebempa penyakit. Tidak ada riwayat semacam ini yang

diriwayatkan dari Umar, kecuali hanya riwayat dusta, yang

diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdul malik bin Habib -dia
merupakan periwayat yang halik- dari Ashbagh bin Al Faraj, dari
Ibnu Wahb, dari Umar.

Akan tetapi semua riwayat yang ada adalah tentang
tanggungan mahar unh.rk wali sang wanita. Sebagaimana yang

din5ntakan oleh Al Auza'i dan Abu Ubaidah.

Kelima: Dia meriwayatkan dari Umar, seperti halnya yang

telah kami sebutkan tentang penyandang cacat yang menyia-

nyiakan isterinya, bahwa sang wali suami dapat menthalak
isterinya, dan nyatanya mereka tidak mengatakan halseperti ini.

Orang yang telah menyelisihi Umar pada lima perkara di
atas, apakah masih pantas baginya untuk mengikuti pendapat

Umar pada satu perkara, melalui salah safu atsar yang

dirir,rayatkan darinya, yaifu tentang dibebankannya mahar kepada

sebagian wali dalam pemikahan tersebut? Sedangkan Asy-Syafi'i
berkata, "Itu tdak mturgkin, bahkan tidak pula pada satu perkara

itu."

Sementara terkait dengan Ali, maka ada tiga riwayat yang

bersumber darinya, yaitu:

Pertama: Dia harus mengembalikan mahar itu. Ini
mempakan pendapat kami.
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Kedua: Dari jalur periwayatan yang telah Ali riwayatkan,

dinyatakan bahwa orang ihr memiliki hak khiyarantara men-faskh
pemikahan atau melanjutkannya. ndak ada lagi hak untuk khiWr
setelah orang ifu melakukan hubungan intim dengan sang unnita,
dimana dia telah berstatus menjadi isterinya. Jika dia berkehendak,

dia boleh menthalaknya dan jika dia berkehendak, dia pun boleh

menjaganya. Ini merupakan pendapat Al Awa'i dari riwayat Asy
Sya'bi.

Sementara riwayat ketiga dari Ali, -itu merupakan riwayat
yang sangat buruk- karena riwayat ihr bersumber dari Al Husain

bin AHullah bin Dhumairah, -kita tidak boleh mengambil

riwayatnya-, bahwa nikah secara global ditolak (dibatalkan).

Sedangkan riwayat hnu Abbas, -ini berasal dari riwayat Abdul

Malik bin Habib, periwayat yang halik- di dalamnya disebutkan

bahwa pemikahan secara global ditolak, tanpa adanya penyebutan

mahar atau sesuatu yang lainnya-

Berdasarkan hal ini, maka batallah keterkaitan dua

kelompok ini (ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab Aq1
Syafi'i) dengan apa yang telah mereka riwayatkan dari para

sahabat, dan secara global telah nampak perbedaan pendapat

mereka. Kami juga telah menyebutkan pendapat Malik dan Asf
Syafi'i, yang sebelumnya tidak pemah ada ulama yang

mengatakannya. Diantaranya adalah pendapat Malik yang

menyatakan, bahwa mahar yang dikembalikan kepada sang wanita

hanyalah seperempat dinar. Begitu juga pendapat Asy-Syafi'i yang

mengatakan, bahwa mahar yang dikembalikan kepada sang wanita

adalah mahar mitsil (standar).
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Kini yang tersisa bagi kami adalah pembicaraan kami

dengan orang yang bisa jadi dia mengaitkan perkara di atas

dengan apa yang telah kami riwayatkan dari para sahabat ,@.

Terkait dengan perkataan bahwa tidak atsar shahih yang

datang dari sahabat dalam permasalahan ini. Sementara terkait

dengan riwayat Umar dan Ali, maka keduanya mempakan riwayat

vang munqathi'. Begitrtjuga dengan riwayat hnu Abbas dari jalur

periwayatan yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Kemudian

andaipun riwayat ini statusnya shahih, maka ini Udak dapat

dijadikan hujjah. Sebab tidak ada perkataan yang layak dijadikan

hujjah selain perkataan Rasulullah;$ dengan beragam perbedaan

riwayat tersebut -meski statusnya munqathi'.-

Telah diriwaptkan pula dari Ali riwayat yang seperti

pendapat kami. Maka berhujjah dengan riwayat yang bertentangan

dengan riwayat ihr bukanlah sebuah hujjah, akan tetapi itu adalah

sebuah pendapat seperti halnya pendapat yang lainnya.

Sebagian ulama generasi belakangan dari kalangan mereka
(ulama madzhab Maliki dan madzhab As-Syafi'i) berhullah dalam

perkara ini, bahwa pemikahan sempa dengan transaksi jual beli.

Dalam hansaksi jual beli, suatu barang boleh dikembalikan

lantaran adanya suatu cacat, sehingga mereka mewajibkan

pemikahan ditolak (dibatalkan) lantaran hal tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini tetap tidak dapat

menufupnufupi kesalahan mereka kecuali orang yang

berpendapat dengan pendapat Abu Tsaur, Az-Zvhi dan Syraih.
Sementara para ulama madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i

tidak mensyaratkan demikian, karena mereka mengkhususkan
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empat cacat tersebut tanpa penyakit yang lainnya. Se&ra global,

pendapat ini merupakan benfuk meninggalkan qiyas yang telah
disebutkan sebelumnya.

Kami pun kemudian mengatakan bag orerng lrang
berpendapat dengan pendapat Abu Tsaur, "Kami tdak me
ngetahui dari sisi mana pemikahan itu serupa dengan bansaksi iual
beli, bahkan yang kami temukan, secara global pemikahan ifu
berbeda dengan transaksi jual beli. Karena bansaksi jual beli adalah

bentuk pemindahan suatu kepemilikan, sementara dalam per-

nikahan tidak ada status kepemilikan sama sekali. Pernikahan itu
diperbolehkan tanpa menyebutkan mahar dalam akadnga.

Sementara tidak menyebutkan harga barang dalam hansaksi jual

beli tidak diperbolehkan. "

Menurut mereka, lfi$nr diperbolehkan dalam transalcsi jual

beli sesuai waktu yang telah ditentukan, sementara di dalam
pemikahan tidak ada khiyar. Transaksi jual beli tanpa melihat
barang yang diperjualbelikan, dan Udak ada penyifatan bamng di
dalamnya, maka itu tidak diperbolehkan. Sementara tidak melihat

wanita yang akan dinikahi dan tidak ada penyebutan sifatrryra

dalam pemikahan adalah boleh.

Menurut ulama madzhab Maliki, pernikahan di dalam satu

rumah itu diperbolehkan, yaitu pemikahan pernilik rumah dengan

pelayannya, dimana para pelayan wanita ifu belum disifafl
sosoknya. Sementara hal itu tidaklah diperbolehkan dalam

transaksi jual beli. Maka batallah penyempaan pemikahan itu
dengan transaksi jual beli.
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Sebagian mereka berkata: Tidak boleh memenuhi hak
pemikahan dengan orang gila. Seseorang tidak akan nyaman

berhubungan intim dengan orang yang berpenyakit kusta atau

lepra, dan dia tidak akan bisa menyefubuhi wanita yang

berpenyakit qam. Padahal tr-rjuan dia menikahinya adalah per-

sefubuhan?

Maka kami katakan: Tidak boleh juga memenuhi hak
pemikahan dengan orang yang memiliki sifat fasik, wanita yang

nusJ/tz (membangkang pada suami) dan memiliki akhlak yang

buruk, begitu juga dengan orang bisu, tuli dan orang yang lemah

akalnya, apakah pemikahan ifu batal?

Jika mereka mengatakan: Suami yang fasik terkadang bisa

bertobat?

Maka kami katakan: Begitu pula dengan orang gila, dia pun
bisa sembuh. Sementara terkait dengan kenyamanan seseorang

dalam melakukan hubungan intim, demi Allah, setiap manusia

tidak akan merasa nyaman berhubungan intim dengan wanita yang

memiliki penyakit kusta yang nampak, melakukan hubungan intim
dengan wanita yang mengidap penyakit epilepsy yang datang tiap
bulan sekali, berhubungan intim dengan pelacur, berhubungan

intim dengan orang yang sudah fua dan hitam legam, ber-

hubungan dengan wanita yang memiliki fumor di wajahnya, atau

luka yang besar, atau dadanya cekung, atau punggungnya

bongkok, atau orang hrli. Pada semuanya ini tidak ada seseorang

yang meragukan hal itu.

Semua pendapat ini fasid. Sesungguhnya pemikahan itu
adalah pemikahan seperti yang Allah tS perintahkan. Kemudian
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boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan

dengan cara yang baik, kecuali memang ada nash yang nlrata,

sehingga mengharuskan seseorang unhrk melakukan hal tersebut.

Sebagian mereka ada yang menyebutkan khabar 1nng di

dalamnya terdapat redaksi,

. r;\t "a ! rt j,r,kj | "d'3:)

"Berlarilah dai orzng ,"; turkena penSnkit lepm,

layaknya engkau berlai dai seekor singa."

Maka kami katakan: Itu bukanlah perintah untuk berlari

menjauh. Apabila memang maksudnya adalah demikian, maka

nikah itu pun secara otomatis menjadi fasakh saat ada lnng
terkena penyakit lepra, sekalipun mereka telah mambangun rumah

tangga selama bertahun-tahun, akan tetapi mereka tdaklah

berpikiran seperti ifu.

Dan juga dari mana kalian menisbatkan penyakit kusta

kepada sang suami?

Sebagian mereka berkata: Orang gila itu tidak ada jaminan

bahwa dirinya tidak akan membunuh sahabatrya?

Kami katakan: Tanpa diragukan lagi, bahwa pada orang

yang fasik lebih mengerikan daripada orang gila, maka tolaldah

pemikahan dengan adanya kefasikan! Dari sini, nampaklah fasid
nya pendapat mereka.

Seandainya orang yang menutup-nutupi kesalahan ifu
berdalih dengan apa yang telah diriwayatkan dari jalur periwa5ratan

Sa'id bin Manshur; Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan
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kepada kami, Jamil bin Zaid Ath-Tha'i menceritakan kepada
kami, dan Zaid bin Ka'b bin Udah, dia berkata: Rasulullah #
pemah menikahi seorang wanita dari bani Ghifar. Saat wanita ifu
masuk ke dalam rumah Rasulullah dan melepaskan bajunya,

terlihat ada yang putih pada bagian pinggulnya, maka Rasulullah

bersabda, "Kenakan kembali pakaianmu dan kembalikah ke
keluargamu."

Abu Mu'awiyah berkata, "seseorang menceritakan kepada

kami, dari Jamil bin Zaid, dari Zaid bin Ka'b bin Ujrah, bahwa
Rasulullah $ memerintahkan unfuk membayarkan mahar kepada

wanita itu."

Abu Muhammad (hnu Hazrn): Secara global, ini
merupakan abar yang diriwayatkan dari Jamil bin 7aid, dia

merupakan periwayat yang muthrah lagi matuk, dari Zaid bin
Ka'b -seorang periwayat yang tidak diketahui identitasnya-, tidak
pemah diketahui, bahwa Ka'b bin Ujrah memiliki anak yang

bemama Zaid. Selain ifu, riwayat tersebut mursaL

Seandainya riwayat itu shahih, maka ini tidak bertentangan

dengan pendapat kami. Sebab, kami tidak pemah melarang

seorang suami unfuk menthalak isterinya, baik ifu dilakukan

sebelum berhubungan intim atau setelah.!., sesuai dengan apa
yang dikehendaki sang suami.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Apabila mereka

berdua (Malik dan Asy-Syafi'i) mensyaratkan terbebasnya calon
pengantin dari beragam penyakit dalam akad pemikahan, lalu dia

menemukan adanya suatu cacat -apapun benfuknya-, maka

pemikahan itu menjadi fasakh dan tertolak. ndak ada hak khiyar
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bagi orang itu dalam memperbolehkannya. Tidak ada pula mahar

yang harus dibayarkan. Tidak pula ada harta warisan, dan tidak

penunaian nafkah -baik setelah persetubuhan atau sebelumnya-

karena wanita yang digauli itu bukanlah tipikal wanita png dia

nikahi. Tanpa diragukan lagi, bahwa terbebasnya seseoftmg adalah

terbebas dari suatu cacat atau aib. Apabila sang lelaki fldak

menikahi wanita ifu, maka tidak ada jalinan pemikahan di antara

keduanya.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Sementara ulama

madzhab Hanafi berbeda pendapat dalam perkara ini,-karena
mereka mengikuti beragam riwayat yang Udak shahih yang

diriwayatkan dari Umar dan Utsman terkait perkara

akad nikah pada orang yang impoten dan perkara wanita 5nng
telah dithalak tiga dapat menjadi ahli waris. Semua riwayat ini
seperti riwayat yang datangnya dari Umar. Di sana juga ada

beberapa perbedaan pendapat, sebagaimana pertedaan pendapat

yang ada dalam perkara ini, tidak ada bedanya.

1936- Masalah: Sementara permasalahan orang lnng
men-fasal<h pemikahan lantaran sang suami berzina dengan

mahram dari pihak isterinya, atau sang isteri berzina dengan anak

suaminya, maka itu seperti yang diriwayatkan kepada kami dari
jalur periwayatan Sufi7an Ats-Tsauri, dari Al Aghar bin Ash-

Shabbah, dari Khalifah bin Al Hushain dari Abu Nashr, dari hnu
Abbas, bahwa ada seorang lelaki yang berkata kepadanya, "Dia

berzina dengan ibu isterinya?" Maka hnu Abbas berkata

kepadanya, "Jika demikian isterimu haram bagimu." Hal ini terjadi
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setelah isterinya melahirkan tujuh anak laki-laki yang hampir
dewasa.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al
Qaththan; dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan,

dari Imran bin Al Hushain, bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang

berbuat mesum dengan ibu merhrdngo, maka isterinya menjadi

haram baginya." Perkataan ini benar adanya bersumber dari
Atha' , Al Hakam bin Utaibah, Hammad bin Abu Sulaiman,

hrahim An-Nakha'i dan Asy-Sp'bi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Jarir bin
Hazim, dari Qais bin Sa'd, dari Mujahid, dia berkata, "Apabila

sang suarni telah mencumbu atau menyetubuhinya, atau telah

melihat kemaluan sang isterinya dengan syahwat, maka sejak itu
telah haram baginya ibu dan anak sang isteri tersebut." Ini
pendapat Abu Hanifah.

Diriwayatkan pula dengan shahihdari Jabir bin Zaid, bahwa

apabila sang suami telah menyehrbuhi saudari perempuan

isterinya, maka isterinya haram baginya.

Diriwayatkan pula dengan shahih dari Qatadah, bahwa

dirinya belum pemah melihat sang wanita dirajam kecuali sebab

telah melakukan persefubuhan, bukan hanya karena melakukan

foreplay.

Pendapat ini juga diriwayatkan secara shahih dari Thawus.

Dan juga dari Sa'id bin Al Musayyib, Urwah bin Az-Zubair, Abu
Salamah bin Abdurrahman dan Abdullah bin Mughaffal. Ini
merupakan pendapat Sufuan Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan salah safu

dari pendapat Malik.
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Sebagian ulama berkata, "lstrinya tidak haram baginya."

Hal ini diriwayatkan secara shahih dari hnu Abbas. Diriwayatkan
juga kepada kami dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al
Qaththan dan Al Hajjaj bin Minhal, Yahya berkata: Hisyam Ad-
Dustuwa'i menceritakan kepada kami. Al Hajjaj berkatar Hammad
bin Salamah menceritakan kepada kami. Keduanya fiisyam dan

Hammad) meriwayatkan dari Qatadah, dari lkrimah, dari hnu
Abbas, bahwa dia berkata tentang seorang suami yang telah

berzina dengan ibu isterinya setelah dia menyetubuhi isterinya,

"Dia telah melakukan perkara yang haram pada dua orang yang

haram baginya, dan isterinya fidaklah haram baginya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal;
Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah,
dari Al Halal bin Abu Al Halal Al Ataki, dari ayahnya, dari Ali bin
Abu Thalib, bahwa ada seorang lelaki yang datang kepadanya dan

mengabarkan bahwa dia telah menikahi anak perempuan

seseorang yang dia sebutkan nalnanya, dan dia menyetubuhi

saudara perempuannya? Maka Ali bin Abu Thalib memerintahkan-

nya untuk menarik kembali (mahar) orang yang telah dia sehrbuhi,

sekalipun 5rang dia setubuhi itu adalah orang 5nng telah dia nikahi,

dan hendaknya dia tidak mendekatinya hingga sempuma masa

iddah wanita yang telah dia setubuhi pertama kali.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Husyaim
berupa sebuah khabar selain ini, sebagaimana yang telah kami
paparkan sebelumnya, kemudian dia berkata setelah penyebutan

riwayat itu: Yunus mengabarkan kepada kami dari Al Hasan,

bahwa dia berpendapat demikian. Begitu juga Ubaidah men-
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ceritakan kepada kami, dari hrahim, bahwa dia berpendapat
demikian.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Aku mencurigai
riwayat yang datangnya dari hrahim. -Dan diriwayatkan pula dari
sa'id bin Al Musalryib, urwah bin Az-Zubair, Mujahid dan sa,id bin
Jubair-. Dirawayatkan pula redaksi yang serupa dari Az-Zuhri dan
Yahya bin Ya'mar.

Ini merupakan pendapat Asy-Syafi,i, Abu Sulaiman dan
para ulama madzhab keduanya. Dan ini juga merupakan safu dari
pendapat Malik. Permasalahan ini sudah pemah kami bahas,
sehingga tidak perlu dibahas lagi.

L937 - Masalah: Orang yang memberikan hak khiyar
kepada isterinya, Ialu dia memilih dirinya, atau memilih thalak,
atau dia memilih suaminya, atau dia malah tidak menenh.rkan apa-
apa, maka semua itu fidak ada gunanya, dan sang isteri tidak
tertolak lantaran hal tersebut. Isterinya tidaklah haram bagi
suaminya, semua hukum perkara ini tidak ada yang berlaku,
sekalipun pemberian hak khiyar itu diulang-d*g, dan sang isteri
pun berulang-ulang memilih dirinya, atau meminta thalak sebanyak
seribu kali. Begitu pula jika sang isteri lebih memilih untuk
menentukan posisi dirinya, dan ini tidak ada bedanya.

Diriwayatkan dengan shahih dari umar bin Al Khaththab
dan Ibnu Mas'ud berkenaan seorang suami yang memberikan hak
khQ^, kepada isterinya untuk dapat menentukan sikapnya, lalu
sang wanita ifu menthalak dirinya sebanyak tiga kali, atau sang

Wl - AlMuharra



suami menthalaknya sebanyak tiga kali, bahwa itu terhitung satu

thalak raj'i.

Diriwayatkan pula dengan shahih dari Zaid bin Tsabit, dari

Mujahid dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ulama lainnya,

"Hukumnya sebagaimana yang telah sang wanita tetapkan-" Hal

ini diriwayatkan secara shahih dari Utsman bin Affan. Diriwayat-

kan pula secara shahih dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur,

dari hnu Umar. Juga diriwayatkan dari jalur periwayatan lainnya,

dari Abdullah bin Az-Zubat.

Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Umar secara munqathi'.

Diriwayatkan pula secara shahih dari Abdullah bin Al Harits bin

Abu Rabi'ah, Umar bin Abdul Aziz dan Sa'id bin Al Musagryib.

Diriwayatkan pula secara shahih dari Ummu Salamah dan Aisyah

ummul mukminin, Qaribah -saudari Ummu Salamah- dan

Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Jika sang wanita

menentukan sendiri perkaranya, maka dia harus dikembalikan

kepada suaminya, sebab dia adalah isterinya seperti sebelumnya."

Pendapat ketiga, "Jika wanita itu memilih unhrk berpisah

dengan suaminya atau dia memilih dirinya sendiri, maka sejatinya

dia telah terthalak dengan thalak ba' in. Dan jika dia dikembalikan

kepada sang suarni dan suami yang memilihkan dalam perkara ini,

maka sang wanita itu terthalak dengan thalak ,ai'i." Hal ini

diriwayatkan secara shahih dari Ali, Zaid bin Tsabit, dan beberapa

sahabat. Dan juga diriwayatkan oleh Al Hasan Al Bashri.

Pendapat Keempat, "sesuai dengan apa yang telah

dipufuskan, sang wanita tidak bisa menolaknya kembali dan sang

suami hendaknya bersumpah dan membayar apa yang telah suami
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niatkan, dan thalak yang dijatuhkan adalah thalak nji." pendapat

lnng seperti ini telah diriwayatkan dari umar bin AI Khaththab,

-namun riwayat ini udak shahil>. Diriwayatkan secara shahih
dari Ibnu Umar. Dan diriwayatkan juga dari Al easim bin
Muhammad dan Marwan.

Pendapat Kelima, "Yaitu ada tiga hal dalam setiap
keadaan-" Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan, dan dari
beberapa sahabat,&. Di dalamnya terdapat atsaryang musnad.

Pendapat Keenam, "Barangsiapa yang memufuskan bahwa
perkara sang wanita ifu terletak pada kepufusan orang lain,
kemudian sang suami menthalaknya, maka thalaknya udak
berlaku." Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan dari hnu
Mas'ud.

Pendapat Kehrjuh, "Barangsiapa yang berkata kepada
isterinya, 'Perkaramu ada ditanganmu?'." Dart sang suami berkata,
"Aku telah haram bagimu. Aku telah haram bagimu." Maka thalak
seperti ini hanya terlaksana safu thalak. pendapat ini diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan sa'id bin Manshur, dari Al
Qasim bin Muhammad. Dan pendapat ini tidak benar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi Laila, dari
Asy-Sya'bi, tentang kalimat "Kepufusan perkara thalakmu ada
ditanganmu", dan "Apa yang telah menjadi pirihanmu memiliki
stafus hukum yang sama", maka ini sesuai dengan pendapat Zaid,
hnu Mas'ud dan Ali. Diriwayatkan dari AsySya'bi, bahwa dalam
perkara ini, kepufusannya ada pada perkataan sang suami. Begitu
pula yang diriwayatkan dari An-Nakha'i.
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Sedangkan ulama generasi belakangan menyatakan, bahwa

Abu Hanifah berkata, "Hukum kalimat 'Perkaramu ada di

tanganmu', memberikan kekuasaan dan memberikan pilihan

adalah sama."

Apabila sang suami menyerahkan keputusan perkara ifu

kepadanya (sang isteri), atau dia berkata, "Pilihlah", atau dia

berkata, "Kepufusan perkara ifu ada di tanganmu", lalu sang suami

melanjutkan perkataannya, "Akan tetapi aku tidak menginginkan

jafuhnya thalak." Maka apabila kondisi sang suami saat

mengucapkan beberapa perkataan ini sedang dalam kondisi

marah, kemudian dia menyebutkan adanya thalak, maka thalak ini

tidak dapat dipercaya (untuk terjadi). Namun, jika pengucapan

perkataan ini, sang suami dalam kondisi tenang dan ridha, maka

apa yang telah diputuskan oleh sang isteri tidak berlaku.

Apabila sang suami saat melontarkan perkataan di atas,

dirinya dalam kondisi marah dan dia menyerahkan keputusan

perkara ih.l pada isterinya, maka kepufusan yang dihasilkan

tidaklah berlaku. Wanita ihr tetap menjadi isterinya. Apabila sang

suami dalam kondisi marah, sehingga sang isteri menthalak

dirinya, maka apa yang telah dikatakan sang isteri tidak dianggap.

Namun sang suamilah yang ditanya tentang niatan thalak dirinya

terhadap isterinya ifu.

Jika sang suami ber*ata, "Thalak tiga", maka sang isteri

saat itu pula telah dithalak tiga. Kecuali tentang kalimat "Pilihlah",

maka yang berlaku adalah thalak satu, -baik sang suami bemiat

ataupun tidak, atau dia bemiat untuk menthalak raj'i atau fidak-.
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Jika sang suami berkata, "Aku bemiat unfuk menthalak
dengan thalak dua", atau dia berkata, "Aku bemiat unfuk
menthalak tanpa ada jumrah.Vd", atau dia berkata, "Aku bemiat
thalak ba'in sebanyak sahr kali", atau dia berkata, ,,Aku 

bemiat
thalak mj'i sebarryak safu kali,,, atau dia berkata, "Aku tidak
bemiat menthalak sama sekali", maka semua perkataan ini
hukumnya sama. Dari semua perkataan sang suami ifu yang razim
han5alah thalak ba'insebanyak satu kali, dan itu pasti terlaksana.

Perlu diketahui, bahwa perkara yang mereka jadikan
tameng guna menufup-nufupi kesalahan mereka berupa apa yang
telah diriwayatkan dari para sahabat dan tabi'in,s, maka semua
itu hukumnya batil. perkataan ini fidak ada safu pun yang cocok
dengan perkataan mereka (para sahabat dan tabi,in) seberumnya,
juga tidak ada dalil, baik dari nash agama ataupun dari qiyas, dan
bahkan tidak ada pura perkataan seseorang yang dapat diper-
timbangkan.

Malik berkata, "Hukum kalimat, 'Keputusan perkaramu ada
ditanganmu' dan memberikan kekuasaan adalah sama.,,

Malik berkata, "Barangsiapa yang berkata kepada isterinya,
'Perkara ini sesuai kepufusanmu', raru sang wanita berkata, .Aku
terima', maka dia telah terrhalak, kecuali jika dia berkata, ,Aku
tidak menghendaki thalak,. "

Malik berkata, "Jika sang suami menjadikan kepufusan
perkara isterinya ifu pada isterinya yang lain, kemudian wanita
yang Iain ifu memufuskan sang isteri yang bersangkutan dijatuhkan
thalak tiga, maka sang suami boreh mengingkari har ifu dengan
mengatakan, 'Aku tidak menginginkan kecuali hanya safu tharak,,
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atau dia mengatakan, 'Aku tidak menginginkan kecuali hanya dua

thalak.' Jadi, perkataan yang dianggap adalah perkataan sang

suami disertai sumpahnya. Dan thalaknya menjadi thalak ba'in
sebanyak satu kali."

Malik berkata, "Jika dia berkata kepada isterinya, 'Insya

Allah, aku mewakilkan kepadamu tentang perkaramu.' lalu sang

isteri berkata, 'Insln Allah aku berpisah denganmu', maka dia

terthalak. Jika dia berkata kepada isterinya, 'Aku tidak bermaksud

itu, aku hanya bermain-main', atau isterinya berkata, 'Ai<u hanya

bermain-main dan tidak menghendaki thalak', maka perkataan

yang dianggap adalah perkataan sang suami beserta sumpahnya."

Malik berkata, "Jika sang suami berkata kepada isterinya,

'Perkaramu ada di tanganmu.' lalu sang wanita melakukan

perjalanan jauh dan pergi kepada keluarganya, sementara sang

suami keluar hanya unfuk berjalan-jalan, mereka berkata, 'Dia

telah terthalak'.

Jika sang suami berkata, 'Perkaramu kini ada di tanganmu',

atau dia memberikan kepufusan kepadanya, lalu sang isteri

menthalak dirinya dengan thalak safu, lalu sang suami berkata,

'Aku tidak meniatkan, kecuali dengan tiga thalak', maka tidak ada

thalak yang berlaku bagi sang suami kecuali hanya thalak satu."

Ketahuilah, bahwa perkataan ini juga tidak sesuai dengan

perkataan salah seomng sahabat, tidak pula perkataan kalangan

tabi'in kecuali satu riwayat dari Umar yang tidak shahih.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzvq, Qvyl

Muhammad bin Rasyid, dari Abdul Karim Abu Umalyah, bahwa

pada masa Umar ada seorang lelaki yang memberikan keputusan

/,
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perkara isterinya di tangannya, lalu sang isteri menjafuhkan thalak
pada dirinya dengan thalak tiga, maka sang suami berkata, "Demi

Allah, aku Udak menghendaki kecuali hanya thalak safu?" Lantas
keduanya sama-sama mengajukan perkara ini kepada Umar, maka
Umar meminta sang suami untuk bersumpah kepada Allah yang

tiada tuhan selain Dia, bahwa aku hanya menghendaki satu thalak.

Sang suami pun kemudian bersumpah. Lalu Umar mengembalikan

isterinya kembali padanya.

Muhammad bin Rasyid merupakan periwayat yang banyak

dipertincangkan oleh para ulama, sementara Abdul Karim Abu
UmayTah adalah periwayat yang tidak tsiqah dan tidak pemah
bertemu Umar. Riwayat yang shahih dari Umar adalah riwayat
yang berbeda dengan pendapat yang telah kami sebutkan.

Berbagai sanad itu telah kami sebutkan dalam Al Ishat. Akan tetapi
yang kami inginkan di sini adalah ulasan singkat. Sementara
seluruh pembagiannya tidak perlu lagi meminjam yang lainnya.

Alasan lainnya, bahwa riwayat yang berasal dari Umar ini
berbeda dengan apa yang telah disebutkan di atas, karena Umar
menjadikan thalak sang suami sebagai thalak ra7'i Sedangkan

Malik menetapkan sebagai thalak ba'in. Maka hal ini keluar dari
semua pendapatnya. Begitu pula yang dipufuskan oleh Marwan.
sedangkan Al Qasim memufuskan perkara tersebut dengan thalak
raj'i.

Hal ini diriwayatkan kepada kami dari Umar -yang
semuanya merupakan riwayat mungkat dari lalur periwayatan

Sa'id bin Manshur. sungguh benar pernyataan tersebut hanyalah
pendapat yang tidak memiliki dalil, tidak yang datangnya dari
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nash, perkataan ulama terdahulu, qiyas dan tidak pula pendapat

yang dapat dipertimbangkan.

Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i berkata, "Sang suami

berhak menenhrkan hukum sesuai dengan apa yang dia niatkan.

Jika dia berkata, 'Aku tidak menginginkan jafuhnya thalak', maka

hukum yang berlaku adalah seperti apa yang diucapkannya itu.

Begihr pula jika sang isteri menyerahkan perkara tersebut kepada

sang suami? Jika sang isteri menthalak dirinya, atau dia memilih

dirinya sendiri, lantas apa yang membuat sang isteri ifu harus

mengatakan bahwa suaminya ifu hanya berhak menthalak raj'i
saja?"

Dengan pendapat seperti inilah, keduanya berkata dalam

permasalahan pembe nan khiyar dan juga pemberian kekuasaan.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Semua pendapat ini

merupakan perkataan yang tidak memiliki dalil yang menunjukkan

ke-shahilrannya. Kami telah menyebutkan kisah orang yang

meriwayat perkataan ini dari para sahabat,&, bahwa dengan

perkataan ifu thalak terjadi. Diantara orang yang meriwayatkan

pendapat ini dengan shahih dan orang yang meriwayatkannya

dengan tidak shahih hanya ada tujuh orang, kemudian

sebagaimana yang Anda lihat, bahwa mereka itu berbeda

pendapat.

Tidak ada perkataan mereka yang dapat diutamakan

daripada perkataan yang lainnya, juga tidak ada atsar yang terkait

dengan perkara ihr selain satu atsar yang telah diriwayatkan

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

Nashr AlJahdhami mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Harb
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menceritakan kepada kami, Hammad bin 7-aid berkata: Aku
berkata kepada A5ryub As-Sikhtiyani, "Apakah engkau
mengetahui, bahwa ada ulama lain selain Al Hasan yang
mengatakan tentang kalimat, 'Perkaramu ada di tanganmu,,
bahwa itu bermakna thalak tiga?"

Dia menjawab, 'Tidak, kecuali apa yang telah eatadah
ceritakan kepadaku dari Katsir -maula Ibnu samurah-, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi S, beliau bersabda,
" Thalak tiga."

Ayyub berkata, "Aku menemui Katsir -maula hnu
Samurah-, aku pemah bertanya kepadanya, dan dia fidak
mengetahui perkara itu. Aku pun kembali mendatangi eatadah
dan mengabarkan hal tersebut, maka dia berkata, 'Aku rupa (akan
perkara itu)'."

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Katsir -maula ftrnu
samurah merupakan periwayat yang tidak diketahui identitashvd-,
jika dia memang periwayat yang tsiqah dan terkenal dengan
hafalannya yang bagus, maka kami pun tidak akan menyelisihi
khabar ini. Dia biasa meriwayatkan secara mauquf pada Abu
Hurairah dalam sebagian riwayabrya.

Sementara pendapat kami itu adalah pendapat Abu
sulaiman dan ulama madzhab kami, yaitu apa yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Abu ubaid; Abu bakar bin
A5ryasy; Habib bin Abu tsabit menceritakan kepada kami, bahwa
ada seorang lelaki yang berkata kepada isterinya, "Jika kamu
memasukkan karung ini ke dalam rumah, maka perkara sahabat
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perempuanmu itu ada di tanganmu." L-alu dia memasukkannya,

kemudian dia berkata, "Dia terthalak."

l-antas perkara itu pun diadukan kepada Umar bin Al

Khaththab, maka Umar menjadikannya sebagai thalak ba'in. l-alu

mereka berjalan dan menemui Abdullah bin Mas'ud, lantas mereka

mengabarkan kepadanya, kemudian Abdullah bin Mas'ud pun

pergi bersama mereka menghadap kepada Umar, dan dia berkata,

"Wahai Amirul Mukminin, sungguh Allah telah menjadikan kaum

lelaki itu lebih unggul dibandingkan wanita dan tidak manjadikan

wanita unggul daripada lelaki?" Umar berkata, "Bagaimana

pandanganmu?" Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aku berpendapat,

bahwa wanita ifu masih mempakan isterinya." Umar lalu berkata,

"Akupun berpandangan seperti itu." Lalu dia menetapkan thalak

safu.

Abu Muhammad ([bnu Hazm)berkata: Mungkin saja Umar

telah melaksanakan hukuman ifu, sebab jika tidak, maka dia akan

kembali pada perkataan hnu Mas'ud tentang tidak terlaksananya

thalak sang suami yang menyerahkan perkara thalak pada sang

isteri.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu

Juraij, aku berkata kepada Atha', "Ada seorang suami yang

berkata kepada isterinya, 'Perkara dirimu ada di tanganmu setelah

sehari atau dua hari mendatang'." Atha' berkata, "lni Udak

mengandung implikasi hukum apa-apa." Aku berkata, "Jika

seorang suami mengirimkan uhrsan, yang mengabarkan bahwa

keputusan perkara thalak dirinya ada pada dirinya (sang wanita)
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sehari atau safu jam?" Atha' berkata, "Aku tidak tahu apa ini,
menumtku ini tidak mengandung hukum apa-apa.,,

Aku berkata kepada Atha', "Apakah Aisyah yang
memegang ketenfuan perkara Hafshah, saat Al Mundzir bin Az-
zuban menyerahkan perkara tersebut kepadanya?" Atha' berkata,
"Tidak, akan tetapi Aisyah hanya memaparkan permasalahan ini
kepada mereka, apakah Hafshah itu di thalak atau tidak? Dan Al
Mundzir tidak menyerahkan kepufusan perkara Hafshah
kepadanya."

Mengenai penyerahan unfuk menetapkan suafu hukum dari
suafu perkara, telah diriwayatkan dengan shahihdari Umar, bahwa
dia berkata, "Kepufusan itu adalah apa yang telah berlaku, sang
suami harus menyangkal keputusan sang isteri. Jika sang suami
telah menyangkal hal tersebut, maka dia juga harus bersumpah,
dan perkara yang berlaku adalah sesuai dengan apa yang dia
niatkan."

Pendapat lainnya juga diriwayatkan dari hnu Umar, -ini
juga shahih darinya-, "Keputusan itu adalah apa yang telah
berlaku, dan perkataan sang suami tidak dianggap." Ini merupakan
pendapat Atha', Umar bin Abdul Aziz dan Az-Ztrhri.

Pendapat ketiga juga diriwayatkan dari hnu Umar, bahwa
penyerahan kepufusan perkara seorang wanita ifu telah
menunjukkan sebuah thalak. Diriwayatkan kepada kami dari jalur
periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari eatadah, bahwa Ibnu
umar berkata, "Barangsiapa yang menyerahkan kepufusan
perkara isterinya, berarti isterinya telah terthalak dan dia telah
bermaksiat terhadap Allah." Ini merupakan pendapat Al Hasan.
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Pendapat keempat, diriwayatkan secara shahih dari Zaid

bin Tsabit, "Jika sang suami menyerahkan perkara thalak kepada

isterinya, Ialu dia menthalak dirinya dengan thalak tiga, maka yang

terlaksana hanyalah thalak sahr."

Kami telah menyebutkan pendapat Sufuan, Asy-Syafi'i dan

Abu Hanifah terkait dengan pemberian kekuasaan (thalak).

Sementara Malik, dalam masalah pemberian kekuasaan ini, dia

memiliki banyak pemyataan, yang insya Allah akan kami

paparkan, yaifu "Barangsiapa yang memberikan kekuasaan

(thalak) kepada isterinya, baik sang isteri sudah baligh maupun

tidak, maka apabila seumuran ifu dirinya dapat memahami perkara

yang diserahkan kepadanya, maka berlaku padanya thalak tiga dan

sang suami bisa menyangkal hal itu. Jika sang isteri

mengembalikan perkara ifu kepada suaminya, maka tidak ada

ketetapan hukum bagi sang isteri."

Jika sang isteri menthalak dirinya sendiri melebihi satu

thalak? Maka sang suami boleh berkata, "Aku tidak memberikan

hak kecuali hanya thalak satu", atau dia berkata, "Aku tidak

menginginkan thalak." Inilah yang dimaksud sangkalan itu, dan

sang suami harus bersumpah saat itu, sehingga yang berlaku

adalah satu thalak.

Malik berkata, "Jika sang suami berkata, 'Aku fidak

meniatkan beberapa thalak', maka sang isteri terthalak tiga-"

Malik berkata, "Apabila sang suami berkata kepada

isterinya, 'Aku menyerahkan perkara thalakmu kepada dirimu',

maka sang suami tidak bisa menarik kembali ucapannya itu. Sang

suami juga tidak perlu setuju dengan sang isteri unfuk melaksana-
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kan apa yang sang isteri puhrskan, atau meninggalkan perkara ifu.

Namun, biarlah kepufusan sang isteri ifu disefujui oleh seorang

penguasa setempat, sehingga penguasalah yang menenhrkan

apakah perkara itu akan dipuhrskan atau ditinggalkan. Oleh karena

ifu, batallah penyerahan pemberian kuasa sang suami kepada

isterinya, jika keputusan perkara itu ditinggalkan."

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Tidak ada yang

cocok dengan pendapat ini kecuali satu dari tiga pendapat Ibnu

Umar, terkait dengan sangkalan sang suami secara khusus. Semua

pendapat Malik tidak berarti apapun. Pendapat Malik ini

menyelisihi riwayat shahihyang datangnya dari Zaid.

Dalam masalah pemberian kekuasaan (thalak)tidak ada dari

kalangan sahabat yang mewajibkan jatuhnya thalak pada sang

isteri kecuali riwayat yang datangnya dari Ibnu Umar dan Zaid,

yang mana Malik menyebutkan sederetan nama yang meriwayat-

kan dari Fadhalah bin Ubaid.

Sedangkan pendapat kami adalah apa yang kami

riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abdul Ghaffar bin

Daud menceritakan kepada kami, dari Ibnu Lahi'ah, dari Zaid bin

Abu Habib, bahwa Rumaitsah Al Firasiyyah adalah isteri

Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dia

menyerahkan perkara thalaknya kepada dirinya. lalu dia

(Rumaitsah) berkata, "Engkau terthalak tiga kali". Utsman bin

Affan berkata, "Dia salah, Udak ada hak pemberian thalak bagi

dirinya, bahkan seorang wanita tidak bisa menjatuhkan thalak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurazzaq; hnu Juraij

menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepada-
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ku; Mujahid pemah mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang

lelaki pemah datang kepada hnu Abbas seraya berkata, "Aku

menyerahkan thalak kepada isteriku dan dia menthalakku

sebanyak tiga kali." hnu Abbas berkata, "Allah telah membuat

dirinya salah, dia tujukan thalak ihr padamu, namun thalak ifu

adalah milikmu yang kamu jatuhkan kepadanya, bukan dia yang

menjahrhkannya kepadamu." Ini riwayat yang paling shahih yang

diriwayatkan dari hnu Abbas.

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu
Juraij, bahwa aku pemah bertanya kepada Abdullah bin Thawus,

"Bagaimana yang ayahmu katakan perihal seorang lelaki png
menyerahkan perkara thalak kepada isterinya, apakah dia bisa

menthalak dirinln atau tidak?" hnu Jurarj berkata, "Abdullah bin

Thawus berkata, 'Tidak ada pemberian thalak kepada seoftilng

isteri'. "

Aku berkata lagi kepadanya, "Lantas bagaimana pendapat-

nya terkait seorang lelaki yang menyerahkan perkara thalak

isterinya kepada lelaki lain, apakah dia bisa manthalak wanita itu

atau tidak?" Dia berkata, "Tidak." Ini merupakan pendapat Abu

Sulaiman dan semua ulama sahabat kami.

Sementara terkait perkara pemberian hak kh4nr, maka

memang benar bahwa Umar bin Al Khaththab pemah berkata,

"Jika wanita ifu memilih untuk dirinya sendiri, maka berlaku thalak

raj'i, namunjika dia memilihkan suaminya, maka dia tetap menjadi

isterinya, seperti sediakala."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdunahman bin Mahdi; dari Jarir bin Hazim, dari Isa bin fuhim,
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dari Zadzan, bahwa Ali bin Abu Thalib pemah menyelisihi

perkataan Umar kemudian kembali pada perkataannya lagi saat

dia ma, jabat sebagai khalifah.

Diriwayatkan juga kepada kami dari hnu Abbas, narnun

riwayat ini tidak shahih darinya. Riwa5nt ini diriwayatkan secara

shahih dari Atha', Umar bin Abdul Azu dan hrahim. Diriwayat-

kan secara shahih dari Jabir bin AMullah, "Jika sang isteri

menthalak dirinya sendiri, maka yang berlaku adalah thalak raj'i."

Pendapat yang lain, "Jika sang isteri memilih dirinya

sendiri, maka yang berlaku adalah safu thalak ba'in, namun jika

dia memilihkan suaminya, maka yang berlaku adalah satu thalak

raj'i. Jll<a perkataan thalak itu diulang-ulang sebanyak tiga kali dan

sang isteri yang memilih untuk suaminSra, maka sang isteri

terthalak tiga. Jika sang suami menyefubuhinya sebelum orang lain

menikah dengannya (sebagai muhffi, maka dia dihukum dengan

hukuman rajam."

Diriwaptkan bahwa Ali menarik persetujuannya dengan

pendapat Umar dan mengatakan perkataan ini saat dirinya

menjabat sebagai khalifah. Hal ini dirir,rnyatkan dari jalur

periwayatan Waki' bin Al Jarrah dan AI Hajjaj bin Minhal.

Keduaqn meriwayatkan dari Jarir bin Hazim, dari Isa bin Ashim,

dariZadzarr. dari Ali.

Pendapat ini diriwayatkan secara shahih dari Qatadah, dan
ini juga shahih dari Ali-, "Jika sang isteri memilih unfuk dirinya

sendiri, maka sang suami atau lelaki lainnya tdak boleh

meminangnya pada masa iddah dari thalak ini."
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Tambahan ini diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari Khilas bin

Amr, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata, "Jika sang isteri yang

memilih thalak ifu untuk dirinya sendiri, maka yang berlaku adalah

thalak satu, sehingga sang suami dan lelaki lain udak boleh

meminangnya kecuali setelah masa iddal>nya selesai. Jika dia

memilih suaminya, maka suaminya masih berhak atas dirinya."

Pendapat ketiga diriwayatkan dari jalur periwayatan Zaid

bin Tsabit, "Jika sang isteri memilih thalak urntuk dirinya sendiri,

(maka yang berlaku) adalah thalak tiga. Namun jika dia memilih

suaminya, maka yang berlaku adalah thalak raj'i." Masruq ber-

pendapat dengan pendapat ini.

Hal ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari lalur
periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada

kami, Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami, dari Asy
Sya'bi, dari Masruq, bahwa dia berpendapat dengan perkataan

Zaid, "Jika sang isteri memilih perkara thalak unhrk dirinya sendiri,

maka yang berlaku adalah thalak tiga, dan jika dia memilih

suaminya, maka berlaku sahr thalak."

Pendapat keempat, "Jika sang suami memberikan pilihan

kepada isterinya, lalu isterinya itu menthalak dirinya dengan tiga

kali pemyataan, maka hukumnya satu thalak." Pendapat ini juga

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufuan bin

Uyainah, dari Abu Az-Zinad, Al Qasim bin Muhammad bin Abu

Bakar Ash-Shiddiq, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Apabila sang

suami memberikan khiyar kepada isterinya, dan sang isteri

manthalak dirinya tiga kali, maka berlaku satu thalak."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari
Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Muhammad bin
Atiq pemah memberikan hak khiyar kepada isterinya, maka

isterinya menthalak dirinya tiga kali, dan dia lalu bertanya tentang

perkara ifu kepada 7-aid bin Tsabit, maka Zaid menetapkan

terjadinya satu thalak, dan dia masih dapat memiliki isterinya

dengan cara merujuk.

Dia melanjutkan: Akrpun menyebutkan hal itu kepada

A5yub, maka dia berkata, "Kepufusannya seperti apa yang diri-

dari Zaid."

Pendapat kelima diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Ibnu Mas'ud yang tidak shahih, sebab di dalam

riwayat ini ada Jabir Al Ju'ft -periwayat yang kerap berdusta-,
"Jika sang suami memberikan isterinya lfiiyarsatu kali, kemudian

memberikannya lagi safu kali dan memberikannya satu kali lagi,

naril.rn sang isteri hanya terdiam, lantas pada yang ketiga kalinya

dia berkata, 'Aku telah memilih diriku', maka sang isteri telah

terthalak tiga."

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i dan AsySya'bi,
bahwa keduanya berkata, "Jika pembeian khiyaritu diulang-,rlang

sebanyak tiga kali, lalu sang isteri memilih safu thalak, maka dia

terthalak tiga. Namun jika sang suami memberikan khiyar
kepadanya satu thalak, lalu dia memilih tiga thalak, maka yang

terlaksana hanya thalak satu."

Pendapat keenam diriwayatkan kepada kami dari Jabir bin
Zaid terkait seorang suami yang memberikan pilihan thalak kepada

isterinln, "Keputusan adalah apa yang telah biasa berlaku."
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Diriwayatkan secara shahih dari hnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah,

An-Nakha'i, AsySya'bi, Jabir bin Zaid, Makhul dan Atha', "Jika

dia beranjak dari tempakrya sebelum dia memutuskan, maka tidak

ada keputusan yang berlaku."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Umar bin

Al Khaththab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Alyub As-

Sikhtiyani dan Az-Zuhri, "Pemberian hak khiyar dan kekuasaan

(thalak)adalah sama."

Pendapat keh.rjuh, dan inilah pendapat kami-, pendapat ini

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufuan bin

Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari lkrimah, dari lbnu Abbas, bahwa

dia pemah ditanya tentang seorang lelaki yang menyerahkan

thalak kepada isterinya, lalu sang isteri berkata, "Engkau terthalak,

engkau terthalak, engkau terthalak." Ibnu Abbas berkata, "Allah

telah membuatnya salah tentang pilihan ifu, aku tidak tahu apa

yang dimaksud dengan khiyarifil."

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Ini merupakan

riwayat yang paling shahk png diriwayatkan dari hnu Abbas

terkait hal tersebut. Sedangkan tambahan redaksi yang

diriwayatkan sekelompok ulama, yaihr bahwa Ibnu Abbas berkata,

"Jika sang isteri berkata, 'Aku terthalak tiga', maka berlaku sesuai

dengan ucapannya, atau kecuali dia menthalak dirinya dengan

thalak tiga." Maka ini udaklah shahih, karena yang telah

meriwayatkan redaksi ini adalah Al Hakam bin Utaibah, Habib bin

Abu Tsabit dan Manshur. Mereka semua belum pemah bertemu

dengan Ibnu Abbas.
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Kami pun meriwayatkan hal ini dari jalur periwayatan Amr
bin Dinar, dari hnu Abbas, kecuali redaksi, "Surrg isteri berkata,
'Aku terthalak, aku terthalak'." Khabar ini belum pemah didengar

Umar dari hnu Abbas. Sebab, khabar tersebut sesungguhnya

diriwayatkan dari llaimah yang berteda dengan apa yang

diriwayatkan dari hnu Abbas. Ulama yang berpendapat dengan
pendapat ini adalah Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Kami telah

memaparkan pendapat Sufyan dan Asy-Syafi'i terkait per-

masalahan pemberian hak khiyarthalak.

Abu Hanifah berkata, "Apabila sang suami berkata kepada

isterinya, 'Pilihlah', dia memberikan pilihan kepada isterinya,

Kemudian dia kembali berkata, 'Aku tdak menginginkan thalak',
maka jika ucapan ihr keluar dalam kondisi ridha, yang mana saat

itu belum terjadi penyebutan thalak, maka perkataan yang berlaku

adalah perkataan sang suami beserta sumpahnya, -dan sang isteri

tidak lagi memiliki hak khiyar.-

Namun jika itu terjadi saat sang suami dalam kondisi marah
yang di dalamnya disebutkan thalak, atau dalam kondisi ridha dan

telah disebutkan thalak, maka pengakuan sang suami tidak
dianggap dan sang isteri tetap memiliki hak khi5nr. Jika isterinya

memilih suaminya, maka dia masih tetap menjadi isterinya dan

l<hiyar batal. Namun jika dia memilih dirinya, maka dia terthalak
ba'in satu kali, bukan raj'i. Danjuga thalak itu tidak bisa lebih dari
satu thalak, baik sang suami meniatkan lebih dari safu thalak, atau

tidak meniatkannya; baik sang isteri memilih lebih dari safu thalak
atau dia hanya memilih satu thalak mj'i."
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Kemudian mereka banyak mencampuradukkan segala hal

dalam gerak gerik dan pekerjaan mereka ]rang sangat panjang

lebar jika disebutkan, bahkan hal tersebut sangatlah mengejutkan.

Kami telah memaparkan hal tersebut dalam Al Ishal.

Malik berkata: Jika sang suami memberikan l<hgmr,lantas
isterinya memilih, maka sang suami tidak boleh menlnngkalnya
dan apa 5nng menjadi niat sang suami itu tidak dinilai. Jika sang

isteri menthalak dirinya safu, atau dua, maka ifu tak berarti apa-

apa dan tidak ada implikasi perkara yang lazim diberlakukan oleh

sang suami kecuali ifu memang merupakan pilihan sang suami

bagi isterinya, atau sang isteri menthalak dirinya dengan thalak
tiga, dan sang zuami memberikan pilihan unfuk isterinya, dan dia

bertekad unfuk menthalaknya, atau sang isteri hendak meng-khulu'
suaminln. Dalam perkara ini, jika sang isteri memilih dirinp
sendiri, maka ihr adalah sahr thalak ba'in. Begitu pula jika sang

suami berkata kepada isterinya, "Pilihlah satu thalak?" Maka hak
sang isteri hanplah satu thalak nji. Denil<ranlah hukum perkara
pada seorang isteri yang telah disefubuhi.

Jika sang suami memberikan hak kh$ar thalak pada

isterinya sebelum dia menyefubuhinya, maka isterinya hanya dapat
memilih fialak satu. Jika isterinya yang belum digauli berkata,
"Aku memilih diriku dengan thalak tiga." Kemudian sang suami

berkata, "Aku tidak menginginkan kecuali hanya thalak satu."

Maka yang berlaku adalah thalak satu.

Malik berkata: Seandainya isteri yang telah digauli itu
berkata, "Aku telah menerima perkara thalakku", maka hal ifu
tidak te4adi thalak kecuali sang isteri berkata, "Aku menginginkan
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thalak", lalu yang berlaku adalah thalak tiga, bukan thalak yang

kurang dari jurnlah itu. Jika sang isteri berkata kepada suaminya,
"Aku telah menyingkir dari jalanmu", maka itu termasuk dalam
thalak tiga.

Perbedaan. pendapat Malik dalam masalah pemberian

khiyar thalak ini harus di hrntaskan terlebih dahulu pada majelis

ldrAu. Sesekali Malik berkata, " Khiyar-nya batal, beda halnya

dengan memberikan kekuasaan (thalak)." lalu dia menarik kembali
pendapatnln ifu seraya berkata, "Namun sang isteri memiliki hak
khiyar, hingga dia dibiarkan sendiri, lalu dia memilih atau

meninggalkan. Jika sang suami menyetubuhi isterinya, sementara

isterinya tidak ridha dengan hal itu, maka lfiilnr sang isteri tidak
batal, narnun jika dia digauli mau, maka khiyarnyabatal."

Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Penyebutan semua
pendapat ini hanya memberikan beban dalam menolak pendapat

ini lantaran sangat rumit. Secara global tidak ada safu ulama pun
yang mengatakan tentang pembagian ini, namun pendapat ini
hanya mengaitkan dengan salah satu pendapat yang telah

diriwayatkan dai 7-aid, tentang kondisi jika sang isteri memilih
dirinya sendiri, maka yang terlaksana adalah tiga thalak. Dengan
pendapat iru,Zaid membedakan antara isteri yang telah digauli dan
yang belum disetubuhi. Dan tentang penyamaan Zaid antara
pemberian hak khgnr kepada isteri dan pemberian kekuasaan
(thalak). Karena itu, keterkaitan pendapat Malik dengan Zaid batal.

Pendapat ini bahkan menyelisihi pendapat Zaid lainnya,

dan juga satu pendapat Umar dan Ali. Semua pendapat ini tidak
memiliki hujjah yang dapat membenarkannya, baik dari Al
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Qur'an, As-Sunnah, Udak pula dari suatu penalaran, pendapat

ulama terdahulu 5nng tidak bertentangan dengan pendapat itu,

qiyas yang terkait dengan pendapat itu, bahkan tidak pula ada

pendapat seseorang yang dapat dijadikan pertimbangan.

Ulama yang berpendapat, bahwa pemberian hak khgnr
kepada sang isteri memiliki pengaruh dalam jatuhnya thalak,

dengan dalil bahwa Rasulullah 6S pemah memberikan hak khiyar

kepada para isterinya.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Terkait dengan para

ulama madzhab Maliki, maka mereka tidak memiliki keterkaitan

dengan hal itu sarna sekali, sebab mereka berkata, "Tidak ada

pemberian khiWr kecuali pada perkara tetapnya pemikahan atau

thalak tiga."

Mereka juga berkata, "Thalak tiga merupakan perkara

bid'ah dan juga kemaksiatan kepada Allah, bagaimana mungkin

terjadi -menumt mereka- bahwa Rasulullah,{$ meny.rruh unh.rk

melakukan suafu kemaksiatan, sungguh hal itu tidak mungkin

terjadi."

Sebagian mereka berkata, "Akan tetapi Rasulullah $
memberikan hak khiyar kepada para isterinya unhrk memilih

antara perkara dunia atau perkara akhirat."

Maka kami mengatakan, "Keterkaitan kalian tentang

pemberian hak khiWr thalak yang memiliki penganfi dalam

jatuhnya thalak sudah batal, dengan dalil perbuatan Rasulullah

yang memberikan khiyar bagi pada isteri beliau, sebab Rasulullah

bukanlah memberikan hak khiyar seperti yang kalian maksudkan,

yaitu andaikan kalian ber-khiyar, maka berlaku beberapa thalak."
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Sedangkan selain mereka (para ulama madzhab Maliki),
maka kami katakan unfuk mereka, bahwa ayat Al eur'an yang
ada telah membatalkan klaim kalian, sebab nasltnyaberbunyi,

-";<:3dgLi+teXir,ia6-,;'"#oy-

f+fy-k;-L
"Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan

perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut,ah
dan aku ceraikan kamu dengan @ra yang baik."(es. Al Ahzaab
[33]: 28).

Nash Allah s manyatakan, bahwa Nabi $ memberikan
pilihan bagi para isterinya; seandainya mereka (para isteri) memilih
perkara dunia, berarti mereka tidak menginginkan perkara akhirat,
sehingga Nabi akan menthalak mereka saat ifu juga, bukan para
isteri beliau yang menthalak diri mereka sendiri lantaran mereka
memilih perkara dunia.

ulama yang mengklaim selain har ini, maka dia terah
memalingkan maksud dan Kalamullah dan menyisipkan kedustaan
yang tidak ada nash dan dalilnya dalam hukum ayat tersebut.

Sebagian mereka menutup-nutupi kesalahan dengan
menyebutkan khabar yang maudhu', diantaranya khabar yang
diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu wahb; dari
Abdul Jabbar bin Umar dan yahya bin AMuilah, keduanya
meriwayatkan dari Rabi'ah, bahwa ada seorang isteri Nabi S yang
memilih thalak untuk dirinya, maka itu merupakan thalak ba.in.
Abdul Jabbar bin umar dan yahya bin Abdullah -keduanya
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merupakan periwayat yang halik-, sehlngga riwayat ini termasuk

riwayat yang mural.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb; dari Abdul

Jabbar bin Umar, dari Az-Zuhri, bahwa di saat Nabi $ memberi-

kan hak ldr$nr kepada para isterinya, maka ada diantara mereka

yang memilih thalak untuk dirinya, dan dia lalu pergi. Telah kami

paparkan perangai Abdul Jabbar. Riwayat ini termasuk riwayat

yang murcal.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb; dari hnu

Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Habib, dari Amr bin Syr'aib dengan

riwayat yang sama, dia berkata, "Wanita ifu adalah anaknya Adh-

Dhahhak Al funiri." hnu lahi'ah periwayat yang tidak dianggap,

dan riwayat fu'rr mursl.

Nabi $ sama sekali tidak pemah menikahi anaknya Adh-

Dhahhak Al Amiri, --yang menjelaskan dustanya pendapat

tersebut adalah sebuah khabar tsabit 5rang diriwayatkan kepada

kami dari beberapa jalur periwayatan, diantaranya diriwayatkan

dari jalur periwayatan Muslim; Harmalah bin Yahya menceritakan

kepadaku, hnu Wahb menceritakan kepada kami, Yunus bin

Yazid menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin

AMurrahman bin Auf mengabarkan kepadaku, bahwa Aisyah

pemah berkata -saat dia menyebutkan furunnya ayat pemberian

hak khpnr, dan Rasulullah # membacakan kepadanya-, Aisyah

kemudian berkata, "Aku menginginkan Allah, Rasul-Nya dan Hari

Akhirat." Aisyah berkata, "Kemudian para isteri Nabi $
melakukan seperti apa yang telah aku lakukan."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin
Manshur menceritakan kepada kami, Abdurrahman -yaitu Ibnu
Mahdi- menceritakan kepada kami, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari
Ashim Al Ahwal dan Isma'il bin Abu Khalid, dari Asy-Sya,bi, dari
Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata, "Rasulullah $
memberikan hak khiy*kepada kami, maka kami memilihnya. Hal
itu Udak dihitung termasuk thalak."

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Semua riwayat
tersebut telah kami ceritakan. Kami berpandangan betapa besar

kedustaan orang yang mengklaim adanya ijma' dalam perkara ini.
Kami menentukan bahwa dalam pemberian hak khW tidak ada

implikasi hukum apapm, kecuali apa yang diriwayatkan dari
Umar, Ali, dan Zaid, berupa pendapat yang menyelisihi setiap dari
mereka. Ada pula atar yang tidak shahih dari hnu Mas'ud, dan
hnu Abbas. Pendapat yang benar dari mereka adalah pendapat

lnng sama dengan pendapat kami, bahwa pemberian hak khiyar
itu sama sekali tidak memiliki makna apa-apa.

Terkait dengan penyerahan keputusan perkara thalak tidak
memiliki implikasi apa-apa kecuali pendapat yang bersebrangan
dari riwayat zaid dan hnu urnar. Tidak ada sahabat @ yang

mengatakan pendapat ketiga, kecuali pendapat yang diriwayatkan
dari Fadhalah bin Ubaid, yang di dalamnya memuat, "Ketetapan

hukum adalah apa yang telah diputuskan."

Dua atsar lainnya, yaifu yang diriwayatkan dari jalur
periwayatan Utsman dan Ibnu Abbas, keduanya seperti apa yang

menjadi pendapat kami. Terkait dengan redaksi, "Perkaramu ada

di tanganmu," tidak ada pendapat lain kecuali pendapat yang
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diriwayatkan dari Umar, Ali, Zaid, Utsman, hnu Umar, Ibnu Amr,

Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, hnu Az-Zubair, dan periwayat lain

dari kalangan sahabat g.

Diantara sebagian riwayat ini, ada pendapat dari Jabir bin

AMillah, bahwa Malik tidak sehrju dengan salah sahr diantara

mereka (para sahabat), kecuali hanya satu riwayat yang

diriwayatkan dari hnu umar, bahwa penyangkalan perkataan itu

dibenarkan. Riwayat yang semisal dengan ihr pun diriwayatkan

dari Umar -riwayat ini tdak shahih berasal dari Umar-, juga

bahwa Abu Hanifah tidak sehrju dengan salah satu dari mereka.

Dan kami juga bersikap tawaqquf tentang satu pendapat yang

diriwayatkan dari hnu Mas'ud dan Umar.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Tidak ada perkataan

seseorang yang dapat menjadi hujjah selain sabda Nabi $,
perkataan itu fidak pemah ada di dalam Al Qur'an, tidak pula ada

pemyataan yang berasal dari Rasulullah $, bahwa perkataan

seorang suami kepada isterinya, "Perkara (thalakmu) ada di

tanganmu", atau "Aku telah memberikan kekuasaan (thalak)mu

kepadamu", atau "Pilihlah", yang me\rJajibkan adanya thalak, atau

sang isteri dapat menthalak dirinya sendiri, atau dirinya memilih

thalak.

Sang suami tidak boleh mengharamkan kemaluan wanita
yang telah Allah dan Rasulullah $ mempertolehkan baginya

dengan pendapat yang tidak diwajibkan oleh Allah, tidak pula oleh

Rasulullah $. Kiranya perkara ini sudah sangat jelas.
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1938. Masalah, Barangsiapa yang berkata kepada
isterinya, "Kamu haram bagiku", atau bahkan mengatakan yang
lebih dari ifu, seperti "Kamu layaknya mayat, darah dan daging
babi", atau berkata apapun tentang hal itu, maka ini semua batil
dan dusta. Dengan perkataan itu sang isteri tidak menjadi haram
bagi suaminya, dia tetap menjadi isterinya seperti sediakala, baik
sang suami bemiat thalak atau tidak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai perkara ini. Ali,
zaid bin Tsabit dan Ibnu umar mengatakan, bahwa dengan
perkataan di atas, telah berlaku thalak tiga. Ini merupakan
pendapat Al Hasan, Muhammad bin Abdunahman bin Abu Laila.
Pendapat yang seperti ini juga diriwayatkan dari Al Hakam bin
Utaibah.

Pendapat lain, "Sang isteri dengan perkataan tersebut
menjadi haram bagi suaminya." Namun mereka Udak
menyebutkan terjadinya sutu thalak. Pendapat ini diriwayatkan
secara shahih dari AIi bin Abu Thalib dan beberapa sahabat ,*{p
yang tidak disebutkan namanya, dan juga dari Abu Hurairah.
Diriwayatkan pula dengan shahih dari Al Hasan, Khilas bin Amr,
Jabir bin Zaid dan juga Qatadah, bahwa mereka memerintahkan
sang suami unfuk menjauh dari isterinya.

Pendapat Ketiga, diriwayatkan dari hnu Mas'ud, ,,Jika 
sang

suami meniatkan dalam pengharaman itu, maka thalak jatuh pada
isterinya. Jika dia Udak meniatkannya, maka dia harus
bersumpah." Ini merupakan pendapat AI Hasan, Thawus, Asy-
Syafi'i dan Az-Zuhri.
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Pendapat keempat, pendapat ini diriwagratkan kepada kami

dari hrahim, dia berkata, "Para sahabat kami mengatakan terkait

pengharaman, bahwa jika sang suami meniatkannya tiga, maka

berlaku thalak tiga. Namun jika dia meniatkannya sahr, maka yang

berlaku adalah satu thalak ba'in." Ini merupakan pendapat

Sufuan, namun dia berkata, "Jika sang suami meniatkan suafu

sumpah, maka itu adalah sumpah. Dan jika dia tidak meniatkan

apa-apa maka ifu mertrpakan sebuah kedustaan, dan tidak ada

hukum apa-apa."

Pendapat kelima, diriwayatkan dari hrahim, "Jika sang

suami meniatkan thalak sahr, atau tidak meniatkannla, maka ifu

merupakan safu thalak ba'in. Jika dia bemiat tiga, maka berlaku

thalak tiga."

Diriwaptkan kepada kami dari jalur periuaptan Waki' dari

Al Hasan bin Hay, dari Al Mughirah, dari lbrahim, "Jika sang

suami meniatkan thalak dua, maka yang berlaku pun demikian."

Pendapat keenam, "lhr mempakan thalak sahr." Ini

diriwayatkan kepada kami dari Umar. Dengan ini pula Hammad

bin Abu Sulaiman berpendapat.

Pendapat kefujuh, "ltu merupakan zhihar, yang di

dalamnya ada lafant zhihar." Telah diriwayatkan secara shahih,

dari hnu Abbas, dari jalur periwa5ratan Abdurrahman bin Mahdi;

dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas saat berkata tentang perkara yang

haram dan nadzar, "(Kafaratrya adalah) memerdekakan seorang

budak, atau berpuasa dua bulan berhrrut-furut, atau memberi

makan enam puluh orang miskin."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Ja'far;
dari Syu'bah, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Sa'id bin Jubair,
dari hnu Abbas, tentang seorang lelaki yang berkata, "Haram
bagiku memakan", atau dia berkata, "Makanan ini haram bagiku."

Ibnu Abbas berkata, "Dia harus memerdekakan seorang
budak, atau berpuasa selama dua bulan berfurut-furut, atau
memberi makan enam puluh orang miskin." Ini merupakan
pendapat Abu Qilabah, Sa'id bin Jubair, dan Wahb bin Munabbih.
Ini juga merupakan pendapat Utsman Al Batti dan Ahmad bin
Hanbal.

Pendapat kedelapan, bahwa pengharaman adalah suatu

sumpah yang di dalamnya terdapat kafaratsumpah.

Kemudian para ulama berbeda pendapat; sekelompok
ulama berpendapat, "Ifu merupakan sumpah yang menipu, tak
ada tebusannya kecuali memerdekakan seorang budak." pendapat

itu kami riwayatkan dari hnu Abbas.

Ulama lainnya berkata, "ltu hanya sekedar sumpah."
Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur
periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu katsir,
Alyub As-Sikhtiyani, keduanya meriwayatkan dari lkrimah, bahwa
Umar bin Al Khaththab pemah berkata, "ltu adalah sumpah.,'
Maksudnya pengharaman di atas.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Isma'il bin Ishaq Al
Qadhi; Al Muqaddami menceritakan kepada kami, Hammad bin
Taid menceritakan kepada kami, dari Shakhr bin Juwairiyah, dari
Nafi', dari hnu Umar, dia berkata, "Pengharaman ifu adalah
sumpah."
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AMullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiyah Al Qurasyi menceritakan kepada kami, Abu Al

Khalifah Al Fadhl bin Al Hubaab Al Jumahi menceritakan kepada

kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Al-

Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Abu Habib, dari AMullah bin

Hubairah, dari Qabishah bin Dzu'aib, dia berkata: Aku pemah

bertanya kepada Zaid bin Tsabit dan hnu Umar tentang seseorang

yang berkata kepada isterinya, "Kamu haram bagiku-" Keduanya

menjawab, "(Dia hartrs membayar) kafarat sumpah.

Diriwayatkan dari ialur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Sufuan bin Uyainah, dari hnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa hnu

Mas'ud pemah berkata tentang suatu pengharaman, bahwa itr'r

adalah strmpah png hanrs ditunaikan kafanfnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Zuhair bin

Hat menceritakan kepada kami, Isma'il bin hrahim menceritakan

kepada karni, dari Hisyam Ad-Dush.rwa'i, dia berkata: Yahya bin

Abu Katsir pemah menuliskan sebuah surat kepadaku men-

ceritakan dari Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu
Abbas, dia berkata, "Pengharalnan adalah sumpah yang harus

ditunaikan ka fantnrla."

Diriwa5atkan pula yang seperti itu dari Abu Bakar Ash-

Shiddiq dan Aisyah Ummul Mukminin. Dan itu merupakan

pendapat Ikrimah dan Atha'.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazzaq; dari Ibnu Juraij, aku berkata kepada Atha', "Jika

seseoftmg berkata, 'Kamu haram bagiku'." Atha' berkata, "Ifu

merupakan sebuah sumpah." hnu Juraij berkata, "Aku berkata
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kepada Atha', 'seandainya sang suami menghendaki thalak?'."
Dia berkata, "Dia telah mengetahui tempatnya thalak. Atha'
berkata, "Jika dia berkata, 'Kamu bagiku seperti darah atau daging
babi'." Atha' berkata, "ltu seperti perkataan sang suami, ,Kamu

haram bagiku'." Ini merupakan pendapat Makhul dan eatadah,
seperti pendapat Atha' dalam semua yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan eatadah; dari Al
Hasan, dia berkata, "'(Sang suami yang mengatakan), setiap yang
halal haram bagiku,' maka ini adalah sumpah." Dengan ini pula

Qatadah memberikan fatwa. Dan ini merupakan pendapat Asy-
Syra'bi.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufuan Ats-
Tsauri, dari Daud bin Abu Hind, dari Sa'id bin AI Musayyib, dia
berkata, "Pengharaman ifu adalah sumpah yang harus ditunaikan
kafaratnya." Ini merupakan pendapat sulaiman bin yasar, Jabir
bin Zaid dan Sa'id bin Jubair.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal;
Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dia berkata: AIm
pemah bertanya kepada Nafi' maula hnu Umar tentang
pengharaman tersebut, apakah berarti sang suami menjafuhkan
thalak? Dia berkata, "Tidak, bukankah Rasulullah S telah
mengharamkan para isterinya, sehingga Allah S memerintahkan
beliau unfuk membayar l<afaratsumpah dan tidak mengharamkan-
nya bagi beliau."

Dari Thawus pun diriwayatkan demikian. Ini merupakan
pendapat Al Auza'i dan Abu Tsaur. Riwayat ini juga

diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa dia berkata,
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"Pemyataan pengharaman selain pada sang isteri, merupakan

suatu sumpah."

Pendapat kesembilan, yaitu tawaqquf (Udak menghukumi

apa-apa), sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; Isma'il bin Abu Khalid

menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Para

ulama berkata mengenai pengharaman itu, "Wanita itu haram

baginya hingga dia menikah dengan lelaki yang lainnya." Demi

Allah Ali tidak pemah mengatakan demikian, narnun yang Ali

katakan adalah "Aku tidak menghalalkan dan udak pula

mengharamkan sang isteri bagimu. Jika kamu berkehendak, maka

majukanlah waktunya dan jika kamu berkehendak, maka

akhirkanlah waktunya."

Pendapat kesepuluh, diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa

dia pemah berkata, "Apabila seorang suami berkata kepada

isterinya, 'Kamu haram bagiku.' Jika dia meniatkan thalak satu

atau thalak dua, atau juga thalak tanpa jumlah tertentu, maka

semua itu adalah sahr thalak ba'in, tidak lebih dari itu. Jika dia

meniatkan thalak tiga, maka terjadilah thalak tiga. Jika dia

meniatkan itu sebagai suafu sumpah, maka ihr adalah sumpah

yang harus dibayar kafarabnya (saat dia melanggar sumpah),

narnun jika sang suami tidak meniatkan sasuafu, maka itu
merupakan ila' yarrg di dalamnya terkandung hukum /a'.

lain halnya jika sang suami meniatkan, bahwa itu hanya

dusta belaka, maka benarlah apa yang ada di dalam suafu fatwa,

bahwa tidak ada hukum yang berlaku padanya dan dia tidak

meniatkan dalam pemufusan perkara itu, akan tetapi ini
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merupakan ila' dan bukan hukum zhihar sarla sekali, baik sang

suami meniatkan dan mengatakannya, atau dia tidak meniatkan

hal itu dan tidak mengatakannya.

Pendapat kesebelas, pendapat ini dikemukakan oleh Malik,
"Barangsiapa yang berkata kepada isterinya, 'Kamu haram

bagiku,' maka jika isteri itu telah disetubuhi, maka berlaku thalak

tiga sekalipun sang suami tidak meniatkan itu, dan jika sang isteri

belum digauli dan sang suami meniatkan untuk menthalaknya,

maka jika sang suami berkata, 'Aku meniatkan unh.rk menthalak

satu', maka yang berlaku adalah jatuhnya thalak sahr. Jika dia

berkata, 'Aku meniatkan dua thalak,' maka yang berlaku adalah

jafuhnya dua thalak, dan jika sang suami berkata, 'Aku meniatkan

thalak tiga', maka yang berlaku adalah jatuhnla thalak tiga."

Malik berkata, "Jika sang suami mengatakan hal itu kepada

wanita selain isterinya, maka hal itu tidak berimplikasi hukum apa-

dpd, baik dia mengatakan itu kepada bibinya, atau kepada

makanan."

Malik berkata, "Jika sang suami berkata, 'Seluruh yang

halal haram bagiku', maka tidak haram baginya kecuali isterinya

saja. Seandainya dia mengecualikan isterinya, atau isteri yang ada

di dalam diriku, maka pengecualiannya itu dibenarkan."

Pendapat kedua belas, "Tidak berlaku pengharaman

dengan suatu perkam; tidak bagi sang isteri maupun wanita
lainnya, tidak pula menyebabkan jatuhnya thalak, tidak pula /a',
tidak pula zhihar dan tidak pula berlaku suafu pengharaman, tidak
diwajibkan pula membayar kafarat sama sekali."
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Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari lalur
periwayatan Al Bukhari; Al Hasan bin Ash-Shabbah pemah

mendengar Ar-Rabii' bin Nafi', Mu'awiyah -hnu Sallam-

menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ya'la

bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia pemah mendengar

Ibnu Abbas berkata, "Apabila

isterinya, maka ihr tak berlaku

teladan pada diri Rasulullah ,$."

seorang lelaki mengharamkan

apa-apa. Kalian memiliki suri

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Isma'il bin

Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masnrq, dia berkata, "Aku tidak

peduli, apakah alil telah mengharamkan isteriku atau semangkuk

bubur."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Shalih bin Muslim, dari AsySya'bi, bahwa

dia berkata tentang pengharaman sang isteri, "(Jrusan dia lebih

ringan bagiku daripada urusan sandalku."

Diriwavatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu
Jurarj, Abdul karim mengabarkan kepadaku, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman bin Auf, bahwa dia pemah berkata, "Aku tidak

peduli andai aku telah mengharamkannya -istuinya-, atau aku telah

mengharamkan air sungai."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal;

Hammam bin Yahya, Qatadah mengabarkan kepada kami, bahwa

ada seorang lelaki yang telah mengharamkan isterinya baginya,

maka Qatadah bertanya tentang hal itu kepada Humaid bin

AMurrahman Al Himyari, maka Humaid berkata kepadanya,

"Allah & berfirman, GDii(,$lfQ-*:Clj$ 'Maka apabila
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kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan

sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.' (Qs. At Insyiraah l94l:7-
8) Kamu adalah seorang lelaki yang gemar bermain, maka pergi

dan bermainlah." Ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan

semua sahabat kami.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Mengenai pendapat

Malik dan Abu Hanifah, maka kami tidak mengetahui ulama

sebelum mereka yang mengatakan dengan pendapat tentang

pembagian perkara yang telah mereka bagi. Pendapat mereka ini

tidak didukung dengan Al Qur'an, tidak pula dengan Sunnah yang

shahih, tidak pula dengan riwayat yang buruk, tdak pula ada qiyas

tentang hal ini, tidak juga ada pendapat yang dapat dipertimbang-

kan, fidak pula ada seorang pun yang mengetahui tentang

bedan5n pengharaman isterinya dengan pengharaman budak

perempuannya dan juga yang selainnya.

Budak perempuan menjadi haram dengan adanya

pemerdekaan, sebagaimana sang isteri haram dengan adanya

thalak, juga sebagaimana harta menjadi haram setelah barang ihr

disedekahkan, atau setelah dijual. Terkadang isteri kembali menjadi

halal setelah sang isteri menikah lagi dengan orang lain, lantas

mengapa mereka tidak mengharamkan saja sang isteri itu
selamanya? Sebagaimana yang mereka katakan terkait orang yang

menikahi perempuan pada masa iddah dan telah bersetubuh

dengannya, sementara pengharaman di situ telah sempuma

adanln.
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Begihr pula halnya, tidak ada seorang pun yang dapat

mengetahui sisi pertedaan antara pengharaman sang isteri yang

telah Allah halalkan, dan penghararnan makanan yang irya Allah

halalkan. Atha' dan ulama lainnya telah menyamakan antara

kedua perkara ifu. Yang paling aneh adalah mereka mernbedakan

antara isteri yang telah digauli dengan yang belum disetubuhi.

Hujjah mereka akan perkara ini adalah isteri Srang belum digauli

dijatuhkan hukum sahr thalak ba'in.

Maka kami katakan kepada mereka, "Begitu juga dengan

isteri yang telah disetubuhi, menurut kalian dia juga mendapat

hukuman safu thalak ba'in, lantas apa bedanya?" Sungguh ini

mengejutkan.

BeSitu pula pendapat Abu Hanifah, yang menyatakan jika

sang suami meniatkan jafuhnya thalak dua, maka yang berlaku

adalah safu thalak ba'in dan jika sang suami bemiat menthalak

tiga, maka yang berlaku pun thalak tiga.

Tentang hal ini mereka berhujjah, bahwa thalak ba'inyang

safu tidak sepadan dengan thalak bai'in lainnya, namun mereka

lupa apa yang telah mereka katakan, bahwa khulu'merupakan

thalak ba'in. Jika sang suami menthalak isterinya yang dalam

masa iddal>nya, berarti ifu merupakan thalak ba'in yang lainnya.

Heranlah kalian dengan pertentangan pendapat mereka ini!

Begrtu pula pendapat Abu Hanifah yang mengatakan,

"seandainya sang suami itu meniatkan ila', atau dirinya fldak

meniatkan sesuatu, maka itu juga merupakan ila', sementara jika

sang suami meniatkan zhihar, maka itu tidaldah termasuk zhihar."

Ini merupakan perbedaan yang tidak diketahui sisinya.
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Jika dikatakan, "Zhihar dan ila ' memiliki lafazh khusus.
Perkara ini tdak akan terjadi kecuali dengan adanya lafazh
tersebut." Maka kami katakan, "Thalak pun demikian, ia juga

memiliki lafazh yang tanpanya thalak Udak jatuh."

Jika mereka berkata, "Terkadang thalak ihr terjadi tanpa
menggunakan lafazh thalak itu sendiri?" Maka kami katakan,
'Menurut kalian -tentang hukum zhihar-, bahwa zhihar
terkadang terjadi tanpa penyerupaan dengan punggung sang ibu,
dan ik' pun terkadang terjadi dengan tidak menyebutkan lafazh
ila'-" Demi Allah, itulah yang terjadi dan itu semua tidak ada
bedanSra.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Seluruh pendapat

lnng meuajibkan adanya thalak, sumpah zhihar dan ila.,
semuanlra merupakan pendapat yang tidak ada nashtya dari Al
Qur'an, tidak pula dari As-sunnah, tidak pula ada hujjah serain
keduan5ra, narnun kami menemukan, bahwa Allah S berfirman,

"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang AIah
halalkan bagimu." (Qs. At-Tahriim t66l: 1).

Di sini Allah mengingkari pengharaman apa yang telah
Allah halalkan, dan sang isteri termasuk apa yang telah Allah
halalkan bagl suaminya. Maka pengharaman sang suami ini
merupakan perkara yang mungkar, dan perkara yang mungkar ifu
tertolak. Tidak ada hukum terkait perkara itu kecuali sang suami
itu bertobat dan ber- istighfar.

?,i:ti'tU-c1?7;i1q1i-
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Allah @ berfirman,

31116 ;;(J\ HufiJ; QtjisS
:r$;r,&V;il?$6i;)

" Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang

disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'Ini halal dan ini haram',

untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah." (Qs. An-

Nahl [15]: 115)

Barangsiapa yang berkata kepada isterinya, -tentang

sesuatu yang halal baginya dengan hukum Allah-, "Dia haram",

maka dia telah berdusta dan mengada-ada. Isterinya tidaklah

haram dengan perkataannya, akan tetapi haram dengan suafu sisi

yang Allah telah haramkan bagi sang suami. Diriwayatkan secara

shahih dari Rasululluh #, bahwa beliau bersabda,

" Barangsiapa yang membuat-buat dalam perkara

(agama) kami ini Sang bukan termasuk bagian dain5m, maka ia

tertolak."

Maka, pengharaman sesuatu yang telah dihalalkan

mempakan perwujudan suafu perkara yang tidak termasuk ke

dalam perkara (agama) Allah @, sehingga ia tertolak. Tidak ada

bedanya antara perkataan seorang lelaki, "lsteriku haram bagiku,"

dan antara perkataan, "lstri Taid halal bagiku." Tidak ada

perbedaan antara orang yang mengharamkan kambing jantan

\; i +,;vts-^11;i eo.oi;
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besar, dan orang yang menghalalkan dagrrg babi unfuk dirinya.
Jadi, benar sudah bahwa pengharaman itu batil. Tidak ada hukum
untuk sesuafu yang batil kecuali membatalkannya dan bertobat
kepada Allah.

Begihr pula tentang perkataan sang suami kepada isterinya,
"Kamu bagiku seperti darah dan daging babi," ifu semua dusta,

bahkan sang isteri tetap halal seperti halnya air. Berdasarkan
pendapat ini sang isteri tidak menjadi haram, lantaran perkataan

suaminya tersebut.

1939. Masalah, Diantaranya adalah seseorang berkata
kepada isterinya, "Aku telah menyerahkanmu kepada
keluargamu." Maka kepada kami dari Ali bin Abi
Thalib dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari eatadah,
dari Khilas bin Amr, bahwa AIi bin Abi Thalib pemah berkata
tentang isteri yang telah diserahkan kepada keluarganya, "Jika
keluarganya menerimanya, maka telah berlaku satu thalak ba'in.
Namun jika keluarganya menolaknya, maka yang berlaku adalah

thalak sab,s, mj'i." Dan suami merupakan orang yang lebih berhak
terhadap diri isteri. Maksudnya dengan merujuknya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal;
Yazid bin Ibrahim -At-Tustari- menceritakan kepada kami, Al
Hasan AI Bashri menceritakan kepada kami, dia berkata: para

sahabat Rasulullah pemah mengatakan, "seandainya seorang
perempuan diserahkan kepada keluarganya dan mereka
menerimanya, maka telah jafuh safu thalak ba'in dari suaminya.
Namun seandainya mereka menolaknya, maka jafuhlah safu thalak
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mj'i. Dan suami lebih berhak unh.rk merujuk isterinya-" Pendapat

ini diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i.

Pendapat lainnya, diriwayatkan dari Ali juga, "Jika

keluarganya menerimanya, maka jatuhlah safu thalak, dan jika

mereka tidak menerimanya, maka tidak ada hukum yang berlaku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Sutnn Ats-Tsauri,dari Asy'ats, dari AsySya'bi, dari Masruq, dari

Abdullah bin Mas'ud, dia berkata -maksudnya terkait isteri yang

diserahkan kepada keluarganya-, "seandainya mereka menerima-

nya, maka berlaku safu thalak ba'in- Dan seandainya mereka

menolaknya, maka tidak ada hukum yang berlaku padan5a."

Atha' berkata, "seandainya mereka menerimanya, maka

berlaku sahr thalak ba'in, dan seandainya mereka enggan

menerimanya, maka tidak ada hukum yang berlaku baginya."

Pendapat ketiga, sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari

Qatadah, dari Al Hasan, bahwa Zaid bin Tsabit berkata,

"seandainya mereka menerimanya, maka ifu adalah thalak tiga,

sang suami tidak halal lagi untuknya hingga dia (sang isteri)

menikah dengan orang lain. Dan seandainya mereka menolaknya,

maka sang suami lebih berhak terhadapnya (unhrk merujuknya)'"

Ini merupakan pendapat Al Hasan.

Pendapat keempat, diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Sa'id bin Manshur, dari Isma'il bin Ayyash, dari

AMullah bin ubaidillah Al Kala'i, dari Makhul, Abdul Azizberkata:

Dari Asy-Sya'bi dan Masruq -kemudian Masruq dan Makhul

sepakat tentang seseorang yang menyerahkan isterinya kepada
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keluarganya-, keduanya berkata, "seandainya mereka menerima-
Dgd, maka berlaku safu thalak. Dan andaikan mereka udak
menerimanya, maka f,dak ada hukum apapun yang berlaku
padanya."

Kami pun meriwayatkan ini dan Az-Zr:/rrri. Ini merupakan
pendapat Ahmad bin Hanbaldan Ishaq bin Rahawaih.

Pendapat kelima, sebagaimana lrang telah diriwayatkan
kepada kami dari Sa'id bin Manshur; AI Mu'tamir bin Sulaiman At-
Taimi mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari hrahim, dia
berkata: Dia pemah berkata tentang wanita yang telah diserahkan
kepada keluarganya, "Jafuh thalak padanya."

Sa'id berkata: Abu Awanah mengabarkan perkataan itu
kepada kami, dari Manshur, dari hrahim dengan redaksi yang
sama, dan dia menambahkan, "Kami tidak mengetahui apakah
yang berlaku itu thalak ba'in atau thalak raj'i."

Pendapat keenam, diriwayatkan dari Rabi,ah, yahya bin
Sa'id dan Abu Az-Zinad, tentang seorang suami yang menyerah-
kan isterinya kepada keluarganya, mereka berkata, "Jatuh thalak
tiga, baik keluarganya menerima ataupun tidak."

Pendapat ketujuh, pendapat ini dikemukakan oleh Al
Auza'i, dia berkata, "Ifu adalah thalak safu, baik keluarganya
menerimanya atau menolaknya. "

Pendapat kedelapan, ini mempakan pendapat Al-Laits bin
sa'd, "Barangsiapa yang menyerahkan isterinya kepada keluarga-
trgd, maka keputusan atas perkara itu adalah apa yang telah
dipuhrskan oleh suaminya. Seandainya sang suami menyerahkan
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isterinya kepada keluarganya, -dan dia tidak menanti kepuhrsan

pihak keluarga isterinya-, maka itu merupakan thalak ba'in."

Pendapat kesembilan, diriwayatkan kepada kami dari Malik,

dia berkata, "seorang lelaki yang menyerahkan isterinya kepada

keluarganya, maka jika isterinya telah disetubuhi, maka jatuhlah

thalak tiga, baik keluarganya menerima ataupun tdak. Dan jika

isterinya belum disetubuhi, maka jahrhlah thalak safu, baik

keluarganya menerima ataupun Udak."

Pendapat kesepuluh, diriwayatkan kepada kami dari Asy-

Syafi'i, dia berkata, "Barangsiapa yang menyerahkan isterinya

kepada keluarganya, maka yang berlaku dalam perkara ini adalah

perkataan dan kepufusan yang diambil oleh sang suami.

Seandainya dia berkata, 'Aku tidak bemiat menjatuhkan thalak',

maka thalak tidak terjadi. Dan seandainya dia berkata, 'Aku

meniatkan thalak tiga', maka berlakulah thalak tiga. Seandainya

dia berkata, 'Aku meniatkan dua thalak', maka yang berlaku

adalah dua thalak mj'i. Seandainya dia berkata, 'Aku meniatkan

satu thalak', maka berlakulah satu thalak mi'i."

Pendapat kesebelas, ini merupakan pendapat Abu

Hanifah, dia berkata, "seandainya sang suami berkata kepada

isterinya, 'Kau telah menyerahkan dirimu kepada keluargamu',

atau dia berkata, "kepada ayahmu", atau dia berkata, "kepada

ibumu", atau dia berkata, "kepada para suami lainnya." Seandai-

nya perkataan ini keluar saat sang suami dalam kondisi marah,

atau ini merupakan jawaban bagi isterinya saat dirinya meminta

unhrk dithalak, kemudian sang suami berkata, "Aku tidak meniat-
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kan thalak", maka pemyataan sang suami dapat dipercaya dan
tidak terjadi thalak dalam perkataan atau keputusan.

Jika sang suami berkata, .Dengan perkataan ifu, aku
meniatkan thalak," maka seandainya sang suami meniatkan thalak
tiga, maka berlakulah thalak tiga. seandainya sang suami
meniatkan thalak dua, maka berlakulah thalak dua, atau dua thalak
raj'i, atau sahr men-rpakan thalak ba'in dan yang lainnya
merupakan thalak raj'i. Maka pada semua kondisi ifu yang berlaku
hanyalah satu thalak ba'insaja, tidak lebih dari itu.

Jika sang suami berkata kepada isterinya, "Aku serahkan
dirimu kepada bibimu", atau dia berkata, "kepada Zaid',, atau
"kepada si fulanah", -sang suami menyebutkan orang asing yang
bukan keluarganya-, maka tidak berlaku hukum apa-apa, dan
dengan itu pun thalak tidak terjadi, baik dia meniatkan thalak tiga,
atau kurang dari ifu, atau bahkan tidak meniatkan thalak, baik itu
terlontarkan dalam kondisi marah, atau sebagai jawaban atas
permintaan thalak sang isteri kepadanya, atau juga bukan karena
itu- Maka tidak ada artinya hukum pengembalian isterinya kepada
mereka.

Pendapat kedua belas, "seluruh perkara ifu batil, dan tidak
menyebabkan jatuhnya thalak sama sekali, baik sang suami
meniatkan hal itu atau tidak." Ini mempakan pendapat Abu Tsaur,
Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Terkait dengan
pendapat Abu Hanifah, maka ini merupakan salah satu keajaiban
dunia dan merupakan benfuk pemisahan suami isteri dengan cara
yang paling hina, semuanya ihr tanpa didasari dengan dalil yang
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dapat dinalar, tidak pula ada qiyas yang mendukung, tidak pula

ada pendapat yang dapat dipertimbangkan. Kami tidak

mengetahui ada ulama yang mengatakan hal seperti itu
sebelumnya, tak terkecuali jika pendapat ini ditambahkan dengan

yang telah kami paparkan sebelumnya tentang pemberian hak

khiWr dan pemberian wewenang menentukan kepufusan thalak,

dan beragam benfuk pemisahan suami isteri yang tidak masuk

akal.

Sementara pendapat Malik tentang pemisahan suami isteri,

antara seorang isteri yang telah digauli dan yang belum, maka

tidak pemah diketahui ada ulama sebelumnya yang mengatakan

ini, dan kami pun tidak mengetahui darimana mereka bisa

memufuskan dengan adanya penyerahan ifu, bahwa ifu

merupakan thalak tiga? Mereka juga mengatakan, bahwa sang

isteri yang telah digauli tidaklah menjadi haram bagi suaminya

kecuali dengan thalak tiga? Maka kami katakan, "Terkadang kalian

sendiri menjadikan sang isteri haram bagi suaminya dengan sahr

thalak ba'in."

Jika mereka berkata, "Sang suami dapat menikahi isterinya

itu saat dia menghendakinya." Maka kami katakan, "Dalam thalak

tiga, maka sang isteri baru dapat dinikahi kembali setelah sang

isteri menikah dengan orang lain."

Begifu pula perkaranya tentang isteri yang belum digauli

suaminya dalam thalak ba'in, bahwa jika sang suami dan juga

isterinya ihr sama-sama menginginkan, maka sang suami dapat

menikahinya. lantas mengapa kalian tidak mengharamkan saja
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sang isteri ifu selamanya, sebagaimana yang kalian pufuskan pada

isteri yang telah digauli pada masa iddabny*

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Kami tdak
mengetahui pada seluruh pendapat ini, adanln sebuah penjelasan,

Udak dari AI Qur'an, fidak pula dari As-Sunnah -dan tidak pula

ada hujjah selain keduanya-. Jika demikian kondisin5n, maka tidak
ada orang yang boleh berhujjah dengan pendapat ini. Diantara
perkara yang batil adalah, seorang lelaki menyerahkan isterinya
yang merdeka atau budak kepada lelaki lainnya. Maka hibahnya ini
merupakan perkara yang fasid, dan perkara 5nng fasid tidak
dihukumi kecuali dengan membatalkan dan bertobat
kepada Allah S, sehingga benarlah apa yang menjadi pendapat

kami.

1940- Masalah' Barangsiapa yang menjual budaknya,

sementara budak ifu memiliki isteri, maka isterinya itu tetap
menjadi isterinya seperti sediakala. Barangsiapa yang menjual
budak wanitanya, sementara dia memiliki suami, maka suaminya

ifu tetap menjadi suaminya seperti sediakala.

Para ulama banSnk berbeda pendapat tentang hal ini,
sebagaimarn yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan S5nr'bah; dari Al Mughirah bin Miqsam, dia berkata:

hrahim An-Nakha'i pemah ditanya tentang seorang budak wanita
yang dijual, sementara dia memiliki suami. hrahim menjawab,
"Abdullah bin Mas'ud berkata, 'Penjualan budak wanita ifu
merupakan thalak bagi suaminya'."

Dia lalu membacakan firman Allah &b,
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" Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa'

l4l 24)

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim

bin fuhbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin

Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad

bin AI Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdunahman bin

Mahdi menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri mencerita-

kan kepada kami, dari Hammad bin Abu sulaiman, dari Ibrahim

An-Nakha'i, dari hnu Mas'ud, bahwa dia pemah berkata tentang

firman Allah W, "'h)q 3Kf,( $y 141lu- L:l;56 "Dan

(dihanmkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali

budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa' [4]' 24)

Maksudnya adalah para wanita yang telah bersuami dari kaum

muslimin dan kaum musYrikin.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Al Mubarak

bin Fadhalah, dari Al Hasan Al Bashri, dari Ubai bin Ka'b, dia

berkata, "Penjualan budak perempuan ifu merupakan thalaknya."

Yunus bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin

Abdullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al

Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar

menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan
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menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi menceritakan
kepada kami, dari Abu Mijlaz, dari Anas bin Malik, dia berkata,
"Penjualan budak wanita adalah thalak baginya."

Anas berkata tentang firman Allah &, $Lfilirt*;5ii
:Hq ZKY,C, "Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita

gng kecuali budak-budak gng kamu miliki." (es. An-
Nsaa' l4l:241Dia berkata, "Maksudnya yang telah bersuami."

Diriwayatkan dari jalur periwa5atan Abdurrazzaq; dari
Ma'mar, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, bahwa Jabir bin
Abdillah pemah berkata, "Penjualan budak wanita adalah thalak
baginya."

DiriwaSratkan dari jalur periuraSratan Sa'id bin Manshur;
Husyaim menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzadzaa', dari
Ikrimah, dari hnu Abbas, bahwa dia berkata, "Penjualan budak
wanita adalah thalak bagin3a."

Diriwayatkan dari jalur periunyatan Sa'id bin Manshur;
Huspim menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid
mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, dia berkata, "Budak

manapun diantara keduanya fiaki-laki atau perempuan), maka ifu
merupakan thalak." Maksudnya budak laki-laki dari isterinya dan
budak perempuan dari suaminya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada
kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad
bin Qasim bin Muhammad menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Abdussalam Al l(husyani menceritakan kepada
karni, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,
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Abdul A'la menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah, dari

Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa dia pemah berkata

tentang seorang budak wanita, "Penjualan budak wanita

merupakan thalaknya, -maksudnya thalak dari suaminya- dan

penjualan budak lelaki merupakan thalaknya, -maksudnya thalak

dari isterinya-."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah,

dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, "Apabila

seorang majikan menikahkan budak laki{aki dengan budak

wanitanya, maka keputusan thalak ada di tangan budak tersebut.

Jika seseorang membeli budak wanita yang telah memiliki suami,

maka kepufusan thalaknya ada pada tangan orang yang membeli-

nya."

Sekelompok ulama berkata, "Jika budak wanita tersebut

dijual, maka hal itu mempakan thalaknya dari suaminya. Dan jika

budak laki-laki yang dijual, sementara dia memiliki isteri, maka

isterinya tidak terthalak." Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari

Az-Z'rhn dan hnu Najih, Az-Zrthriberkata: Diriwayatkan dari Sa'id

bin Al Musayyib, Ibnu Abi Najih berkata: Diriwayatkan dari

Mujahid, keduanya sama-sama mengatakan, "Penjualan budak

wanita merupakan thalaknya. Namun jika yang dijual adalah budak

laki-laki, maka isterinya yang berstatus budak tidak terthalak."

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hasan Al Bashri, bahwa

jika seorang budak laki-laki kabur, sementara dia memiliki isteri,

maka isterinya ifu dijatuhi thalak lantaran dia kabur-
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Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin

Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, "Budak perem-

puan ifu ditawan." Manshur mengabarkan kepada kami dari Al
Hasan, bahwa dia berkata, "Kabumya budak wanita adalah

thalaknya."

Sekelompok ulama mengatakan pendapat yang lain,

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayat-

an Isma'il bin Ishaq Al Qadhi; Musaddad menceritakan kepada

kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar ayahku menceritakan kepadaku dari Abu

Mijlaz, dari Anas bin Malik, tentang firman Allah &, .;,1 klllti
:Hq 1KY,CSyJQi "Dan (diharamkan iuga kamu mengawini)

wanita wng bercuami, kecuali budak-budak tnng kanu miliki."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 24)

Dia berkata, "AJ Muhshanaal adalah wanita-wanita

merdeka yang telah bersuami." Karena dia tidak melihat adanya

bahaya dengan budak wanita yang inEn dipisahkan oleh

majikannya dari budak laki-laki yang merupakan suaminya,

sehingga majikannya menyefubuhinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il; Abu Bakar bin

Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far

Ghundar menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Atha',

dari lbnu Abbas, tentang firman Allah &, "'4 iKY,,: {l
" Kecuali budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nsaa' [4]: 24)

Dia berkata, "Maksudnya seorang majikan memisahkan

budak wanitanya, yaitu isteri dari budak lelakinya."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu

Juraij, dia berkata: Aku pemah berkata kepada Atha', "Apakah

aku harus memisahkan budak wanitaku dari budak lelaki kaum

yang lain, yang pemah aku nikahkan?" Atha' berkata, "Janganlah

pisahkan budak wanita ihr dari suaminya yang merdeka. Jika

engkau telah memberikan mahar kepada budak wanita itu, maka

janganlah engkau menjadikannya pelayan dan jangan pula engkau

menjualnya."

Ulama lainnya berpendapat, "Penjualan budak wanita

bukan berarti thalak. Penjualan budak laki-laki, atau kabumya

budak lelaki juga bukan thalak bagi isterinya. Majikan juga tidak

boleh melepaskan stattrs suami isteri budak perempuannya dari

budak lelakinya jika dia yang menikahkan keduan5ra-"

Diriwa5ntkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab,

bahwa penjualan budak wanita itu bukanlah merupakan thalak dari

suaminya.

Diriwayatkan secara shahih, bahwa hnu Umar pemah

ditanya oleh seorang lelaki, dia berkata, "Aku telah membeli budak

wanita, dia memiliki suami, apa aku boleh menyetubuhinya?" hnu

Umar berkata kepadanya, "Apakah kau ingin aku menghalalkan

perzinaan bagimu?"

Pendapat ini juga diriwayatkan secara shahih dari

Abdunaham bin Auf, dari Utsman, Ali dan Sa'd bin Abi Waqqash'

Dengan pendapat ini pula Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i,

Ahmad, Abu Sulaiman dan para sahabatnya berpendapat-
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Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Ulama yang

memandang bahwa penjualan budak wanita berarti thalak baginya

berhujjah dengan friman Allah &,

LKY,C$y$i'4LA;S1
"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang

bercuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa'

I4l 24].

Mereka berkata: Allah telah melarang kita unhrk menikahi

wanita yang telah bersuami kecuali budak-budak yang kami miliki,

dia halal bagi kami diantara para wanita yang sudah bersuami. -//
Muhshanaaladalah para wanita yang telah bersuami.-

Sungguh benar apabila mereka termasuk orang-oftmg yang

telah memiliki suami dan kita menjadikannln budak, maka dia

halal bagi kita. Budak wanita ihr Udak din5ntakan halal bagi kita,

kecuali jika kita menjadikan diri budak ifu haram dari suaminya,

sebab halalnya kemaluan wanita dalam agama Udaklah diperboleh-

kan untuk dua orang lelaki.

Mereka berkata: Sama saja baik mereka termasuk para

budak yang diperjualbelikan atau merupakan tawanan perang,

karena ayat di atas tersebut bersifat umurn.

Sekelompok ulama berkata: Akan tetapi Allah sangat

memperhatikan para budak tawanan perang secara khusus. Hal ini

telah diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abu Thalib; dari jalur

periwayatan lbrahim, -dimana Ibrahim belum pemah mengetahui

bahkan bertemu dengan Ali-. Ini juga diriwayatkan dari hnu
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Abbas diriwayatkan dari jalur periwayatan Isra'il bin Yunus

-seorang periwayat yang dha'if.-

Diriwayatkan kepada kqmi dari jalur periwayatan hnu

Abbas, "setiap wanita yang telah bersuami haram bagimu." Ini

pula yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Abdul

Malik Al Himmani -dia merupakan periwayat yarrg dha'if dat',

Syarik -dia seorang mudallis.-

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Sementara terkait

ulama yang menganggap penjualan budak wanita sebagai thalak

baginya, berhujjah dengan ftrman Allah &, "Hg iKf, C $y

"Kecuali budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa' [4]: 24)

Kami menemukan bahwa ayat ini telah dikhususkan oleh

sebuah khabar yang shahih, yaitu tentang penjualan Barirah, lalu

Aisyah Ummul mukminin membelinya, sementara dia memiliki

suami yang bemama Mughits. Maka penjualannya itu Udak

menjadikan jatuhnya thalak bagi budak wanita itu. Kemudian

Aisyah Ummul Mukminin memerdekakan setelah membelinya, dan

pemerdekaannya juga bukan merupakan thalak baginya. Akan

tetapi Rasulullah $ hanya memberikan dia pilihan apakah dirinya

ingin hidup bersama dalam jalinan pemikahan bersama suaminya

atau dalam keadaan berjauhan dengan suaminya.

Jadi yang benar adalah, bahwa penjualan budak wanita itu

bukan merupakan thalak baginya, dengan ini pula benar bahwa

firman Allah &, "-Hq iKy, C $y ;,111 'e *Ji56 "Dan

(diharamkan juga karnu mengawini) wanita tnng bercuami, kecuali

budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa' [4], 241,
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merupakan istitsna munqathi' (redaksi pengecualian yang terpufus).

Maksudnya adalah, namun budak-budak yang kalian miliki masih

ada yang haram bagi kalian seperti orang-orang yang masih

menjadi mahram, yang memiliki suami dan orang-orang kafir,

selain itu semua, maka halal bagi kalian.

Sedangkan orang yang mengatakan, "Penjualan budak

lelaki merupakan thalak bagi isterinya yang juga berstafus budak."

Maka kami tidak mengetahui apa pembahasan yang berkaitan

dengan ini, sehingga pendapat ini gugur.

Kemudian kami perhatikan tentang status budak wanita

yang ditawan bersama suaminya, atau juga tanpa suaminya, atau

budak lelaki yang ditawan tanpa isterinya, atau budak wanita

keluar ke daerah kaum muslimin, sementara dia memiliki suami di

daerah harbi, maka terkait perkara ini, jika memang budak wanita

itu ditawan, atau dia pergi ke daerah kaum muslimin sesuai dengan

kehendak dirinya, maka dia dapat tetap pada agama Ahlul Kitab,

atau juga bukan Ahlul Kitab, atau bahkan dia menjadi muslimah.

Perkara ini tidak kalah pentingnya dari salah satu dari dua sisi

kondisinya, tidak ada pilihan ketiga di sini.

Jika budak wanita itu tidak menjadi muslimah, maka

perkara ini telah kami jelaskan pada awal pembahasan kami

mengenai pemikahan dari buku ini, yaitu bahwa menyefubuhi

budak wanita yang kafir, baik Kitabiyah maupun bukan, atas dasar

kepemilikan terhadapnVd, maka hal itu Udaklah diperbolehkan

sama sekali, sehingga kami Udak perlu lagi mengulangi

pembahasan ini.

Allah S berfirman,
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"Dan kamu menikahi wanita-wanita mus9trik,

sebelum mereka beiman. Saungguhnya wanita budak tnng
mulonin lebih baik dari qmnita musyrik, walaupun dia menarik

hatimu." (Qs. Al Baqarah l2l:227)

Allah tidak mengkhususkan dari larangan ini kecuali bagi

yang telah bersuami saja. Hal ini juga sesuai dengan firman

Allah &,

6,SJ\ \3,j'u$i A X6y .$,fi 'e 3;6K,
.tXA'li#uTt1-fi,t.

"(Dan dihalalkan mengawini) wanita yang meniaga

kehormatan diantara wanib-wanita Wng beriman dan wanita-

wanita yang meniaga kehormatan diantara orang-orang yang diben

Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin

mereka dengan maksud menikahinya." (Qs.Al Maa'idah [5]: 5)

Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa beragam akan

pemikahan orang-orang kafir ifu adalah dibenarkan, buah dari ihr

diantaranya adalah kelahirannya Rasulullah $ dan para

sahabaturya,g. Maka hal ini tidak bisa dibatalkan kecuali dengan

adanya nash lain. Dibenarkan pula bahwa budak wanita yang

i;#i
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ditawan tidak dipisahkan dari suaminya, baik suaminya berada di

daerah hafri atau ikut ditawan bersamanya.

Pendapat ulama yang berkata, "Bertedanya dua tempat ifu

memuhrskan tali pemikahan." Pendapat ini batil dan fasid.l{arena,
pendapat ini hanyalah sebuah klaim yang tidak didukung dalil dari

Al Qtr'an, tidak pula dari As-Sr-rnnah.

Pada awal pembahasan ini, kami telah mengulas khabar

yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Sa'id Al Khudri, saat

para sahabat mendapatkan tawanan berupa wanita Authas,

mereka merasa kesulitan untuk menggauli para budak wanita ifu,

maka Allah S menurunkan firman-Nya,

" Dan (dihanmkan juga kamu mengawini) wanib tnng
kecuali budak-budak tnng kanu miliki." (Qs. An-Nisaa'

14\ 241

Mereka itu halal bagi kalian saat mereka telah selesai dari

iddah yang mereka jalani.

Kami pun telah menjelaskan hukum tentang budak wanita

itu dengan yakin -sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh

para ulama-, yang dikecualikan adalah para wanita tawanan

perang bani Hawazin. Kaum muslimin dilarang menyefubuhi

mereka hingga mereka memeluk Islam.

Para ulama kami tidak berbeda pendapat tentang hal ini,

begitu juga kelompok ulama yang menentang pendapat kami

sebelumnya. Perkara ini sesuai dengan nash yang ada tentang
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haramnya wanita-wanita yang musyrik, hingga mereka beriman.

Jika demikian, maka apa yang Allah maksud dalam ayat tersebut

adalah demikian, yaitu apabila mereka (para wanita musyrik) itu

beriman.

Abu Muhammad ([bnu Hazm) berkata: Jika para wanita itu

telah beragama Islam, maka yang tidak kalah pentingnya dari hal

itu adalah bahwa suami tawanan wanita yang telah beragama

Islam adalah ditawan bersamanya atau bukan tawanan, namun dia

ada di negeri tersebut, maka jika suaminya itu ada bersamanya,

atau ada di negeri ifu, dimana dia belum beragama Islam sebelum

isterinya masuk Islam, maka jika wanita ihr seorang Ahli Kitab,

atau juga bersamaan dengan keislaman dirinya, apapun agama

yang mereka peluk, maka pemikahan budak wanita ifu menjadi

fasakh, seperti yang akan kita bahas setelah ini.

Apabila fasal<lrnya nikah sang wanita iU lantaran

keislamannya, sementara suaminya tidak masuk Islam, maka

ketika itu kemaluan sang wanita itu menjadi halal bagi majikannya

yang muslirn. Hal ini berdasarkan nash Al Qur'an dan As-Sunnah

tanpa adanya perbedaan pendapat.

Apabila suamin5n masuk Islam bersamaan dengan

keislamannya, apapun agama sebelumnya, atau suaminya telah

masuk Islam sebelum dirinya, sementara dia adalah Ahli Kitab,

maka pada semua kondisi yang telah kami sebutkan terkait suami

isteri ini, tali pemikahan keduanya masih tetap terjalin dengan apa

yang telah kami paparkan, bahwa setiap pemikahan tetap sah

dengan adanya pembenaran dari Allah, sebab tidak ada seorang

pun yang dapat men-fasakh-nya kecuali dengan nash N Qur'an
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atau Sunnah dari Rasulullah # yung tsabit. Tidak ada perkara

lainnya lagi terkait dengan fasakbnya pemikahan wanita tawanan

perang setelah dirinya masuk Islam tanpa keislaman suaminya.

Abu Hanifah berkata, "Apabila suaminya ditawan, maka

stahrs pemikahan mereka berdua tetap ufuh hingga mereka keluar

menuju negeri yang aman. Apabila keduanya ada di negeri

tersebut, maka pemikahan mereka fasakh."

Pendapat ini awalnya benar dan akhimya sangat fasid,

karena perbedaan suatu negara tidak dapat mengharamkan wanita

tawanan perang dan juga tidak dapat menghalalkannya.

Malik berkata: Apabila prajurit perang pulang dengan

membawa wanita tawanan perang yang telah memiliki suami,

maka jalinan pemikahan mereka tetap berlaku.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Setiap pendapat

yang tidak didukung oleh Al Qur'an, tidak pula oleh Sunnah dari
Rasulullah # yarrg shahih, maka tidak diragukan lagi itu batil.

Rusaknya Pernikahan Suami Yang Hilang

194L- Masalah: Orang yang hilang lalu diketahui

keberadaannya, atau dia hilang dalam perang atau di luar perang, -

sementara dia memiliki isteri, atau budak ummul walad, budak

wanita dan harta-, maka pemikahannya dengan isterinya

selamanya bdak fasakh, isterinya masih tetap sebagai isterinya
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hrngga dapat dipastikan kematiannya, atau isterinya meninggal

lebih dulu, ummul waladrrya tidak bisa dibebaskan, budaknya itu

tidak berhak untuk dijual, begitu juga hartanya yang tidak boleh

dipisahkan darinya, akan tetapi hartanya dapat diinfakkan kepada

orang-orang yang telah kami sebutkan.

Apabila dia Udak memiliki harta, maka budak wanita

miliknya boleh d[ual. Dikatakan kepada isteri dan ummul walad

orang ihr, "Ljhatlah diri kalian, jika kalian tidak memiliki harta,

maka kalian akan diberi nafkah berupa sedekah dari jatah orang-

orang fakir dan miskin, laSnknya orang miskin lainnya dan tidak

ada bedanya."

Para ulama berteda pendapat dalam masalah ini:

Diriwayratkan dari Umar bin Al l{haththab, bahwa dia

berkata, "lstri orang yang hilang ber-iddah selama empat tahun."

Hal ini diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan, diantaranya:

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Hammad bin Salamah,

dari Ashim Al Ahwal dan Sulaiman At-Taimi, Ashim bin Abu

Utsman An-Nahdi meriwayatkan dari Umar; Sulaiman

meriwayatkan dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Umar, kedua

periwayatannya memang telah melihat dan mendengar riwayat itu

dari Umar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah;

Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada

kami, Khalid Al Hadzdza', dari Abu Nadhrah, dari Abdurrahman

bin Abu laila, dia berkata, "Aku menyaksikan Umar memberikan

pilihan kepada orang hilang yang telah menikahi seorang wanita,
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yaitu antara memilih isterinya atau mahar yang telah dia berikan

kepada isterinya."

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Kami paparkan

riwayat ini guna menunjukkan kebenaran, bahwa Abdurrahman

benar-benar telah mendengar riwayat ifu dari Umar.

DiriwaSntkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Tsabit Al Bunani, dari Abdurrahman bin Abu Laila, bahwa ada

seorang isteri yang kehilangan suaminya, dia pun mendatangi

Umar bin Al Khaththab setelah berlalu empat tahun, maka Umar

menanyakan perkara ifu kepada kaumnya dan mereka membenar-

kannya. Umar lalu memerintahkan wanita itu unfuk ber-iddah

selama empat tahun yang sudah dia jalani itu, -kemudian dia

menikah lagi dan suaminya yang hilang ihr kembali-. Periwayat

kemudian melanjutkan penyebutan redaksi khabar ini.

Periwayat berkata, "LJmar memberikan pilihan kepada

suami yang hilang ihr antara mengambil kembali mahar yang telah

diberikan atau isterinya, dia pun memilih untuk mengambil kembali

mahar yang telah diberikan kepada isterinya."

Dirivrnyatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah,

dari Daud bin Abu Hind, dari Abu Nadhrah, dari Abdurrahman bin

Abu laila, bahwa ada seorang isteri yang kehilangan suaminya, dia

pun mendatangi Umar, lalu Umar bertanya kepada tetangga dan

kaumnya, mereka pun membenarkannya, kemudian Umar berkata

kepada wanita itu, "Ber-iddalrlah selama empat tahun dan

menikahlah lagi." Selang beberapa lama suaminya yang hilang itu

pun kembali, maka Umar memberikannya pilihan antara mahar

yang telah diberikan atau isterinya.
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Diriwayatkan dari jalur periwaSntan Abdurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Tsabit Al Bunani, dari Abdurrahman bin Abu laila,

dia berkata: Ada seorang wanita yang kehilangan suaminya, dia

menantinya selama empat tahun. Dia pun mengadukan perkara ifu

kepada Umar bin Al Khaththab, maka Umar memerintahkannya

unfuk menunggu kedatangan suaminya selama empat tahun

semenjak perkara ittr dilaporkan kapada Umar jika suaminya

kembali. Namun jika fidak, maka dia boleh menikah lagi.

Sang isteri pun menikah lagi setelah empat tahun berlalu

tanpa mendengar kabar suamin5ra. Kemudian suaminya itu datang,

dan dikabarkan berita tersebut, maka dia datang kepada Umar.

Umar berkata, "Jika engkau berkehendak, kami akan kembalikan

wanita itu kepadamu, dan jika engkau berkehendak, kami akan

menikahkanmu dengan wanita lainn5n?" Lelaki ifu berkata,

"Nikahkanlah aku dengan wanita selainnya."

Diriwayatkan dari jalur periwa5ntan Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada karni, Daud bin Abu Hind

menceritakan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abdurrahman

bin Abu laila, bahwa ada seorang dari kaum Anshar yang keluar

pada malam hari dan jin menyekapnya dalam kurun waktu yang

lama. Isterinya datang kepada Umar bin Al Khaththab, seraya

memberitahukan keadaannya. Maka Umar memerintahkannya

unfuk ber-iddah selama empat tahun. Wanita itu pun

melakukannya, setelah dia melakukannya, maka Umar

memerintahkannya unhrk menikah lagi dan dia melakukannya.

Kemudian suaminya yang pertama datang, sehingga Umar

memberikan pilihan baginya antara memilih isterinya atau mahar
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yang telah diberikan? Dia pun memilih isterinya dan Umar

memisahkan antara pasangan tersebut dan mengembalikannya

kepada suaminya (yang pertama).

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Selain riwayat ini,

tidak ada riwayat lain yang shahih dari Umar, yaitu wanita itu

hams menanti selama empat tahun semenjak perkara tersebut

dilaporkan kepada seorang Imam. Apabila penantian empat tahun

itu telah sempuma, maka jika wanita itu berkehendak, dia boleh

menikah lagi. Apabila suaminya itu kembali -dalam kondisi

isterinya telah menikah lagi-, maka dia harus memilih, antara

mahar yang telah diberikan, atau mengembalikan lagi isterinya dan

men-fasakh pemikahan yang kedua, atau sang Imam

menikahkannya dengan wanita lain.

Pendapat lnng seperti ini telah diriwayatkan kepada kami

dari lbnu Abbas dan hnu Umar, dari jalur periwayatan Sa'id bin

Manshur; Abu Awanah menceritakan kepada kami, Abu Bisyr

menceritakan kepada kami, dari Amr bin Haram, dari Jabir bin

?aid, dari Ibnu Abbas dan hnu Umar, keduanya berkata tentang

isteri yang kehilangan suaminya, "Dia menunggu empat tahun."

hnu Umar berkata, "Wanita ih.r diberi nafkah, diambilkan dari

harta suaminya. Karena isterinya itu mengurung dirinya demi

menanti datangnya sang suami."

Ibnu Abbas berkata, "Kebutuhannya itu dihrtupi dari ahli

waris, namun sang isteri berutang. Jika suaminya datang, maka dia

dapat mengambil dari harta suaminya, namun jika suaminya

meninggal, maka dia dapat membayamya dengan harta yang

menjadi bagiannya dalam harta warisan sang suami."
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Kemudian keduanya berkata, "Dia diberi nafkah dari semua

harta milik suaminya setelah melalui masa empat tahun, empat

bulan dan empat hari.']

Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Pendapat ni shahih

dari hnu Abbas dan Ibnu Umar.

Ada juga Pendapat lain diriwayatkan dari Umar, yaitu dari

jalur periwayatan yang trdak shahih, di dalamnya terdapat Al Hajjaj

bin Artha'ah, bahwa Umar pernah memerintahkan seorang

wanita yang kehilangan suaminya untuk menanti selama empat

tahun semenjak dirinya melaporkan perkara itu kepada Umar.

Apabila dia telah sempurna melakukannya, maka wali suaminya

menthalakn5n, kemudian dia ber-iddah selama empat bulan

sepuluh hari, kemudian dapat menikah lagi. Namun apabila

suaminya datang -dalam kondisi isterinya telah menikah lagi,-
maka Umar memberikannya pilihan antara isterinya atau mahar

yang telah diberikan kepada sang isteri.

Selain pendapat ini, juga ada pendapat lainnya yang

diriwayatkan dari Umar dengan jalur periwayatan yang semuanya

ndak shahih, karena di dalamnya terdapat Abdul Malik bin Abu

Sulaiman Al fuzami. Riwayat ini juga merupakan riwayat yang

mutsl dari Ubaid bin Umair, dia berkata, "Ada seorang wanita

yang kehilangan suaminya, dia pun mendatangi Umar bin Al

Khaththab, maka Umar menyuruhnya unfuk menanti selama

empat tahun. Wanita itu pun melakukannya, kemudian dia kembali

mendatangi Umar.

Lantas Umar men5nrmhnya unhrk ber-iddah selama empat

bulan sepuluh hari, kemudian dia mendatangi Umar lagi, dan
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Umar memanggil wali dari suami yang hilang itu seraya

memerintahkannya unfuk menthalaknya, maka wali suami yang

hilang ifu pun menthalaknya, lalu Umar memerintahkan dia unhrk

ber-iddah selama tiga quru', kemudian memperbolehkannya

menikah lagi.

Wanita ihr pun menikah lagi, lalu suami yang hilang pun

datang, maka Umar memberikan pilihan baginya antara memilih

isterinSn atau mahar. Dia pun memilih mahar dan Umar

memerintahkannya untuk memberikan mahamya.

Diriwayatkan pula dari Umar -ini merupakan pendapat

keempat-, namun trdak shahih, karena ini merupakan riwayat yang

murcal dari jalur periwayatan Malik, dari 1nh1n bin Sa'id Al

Anshari, dari Sa'id bin Al Musa5ryib, dia berkata: Sungguh Umar

bin Al Khaththab pemah berkata, "Wanita mana saja yang

kehilangan suaminya, maka dia harus menunggu selama empat

tahun, kemudian ber-iddah selama empat bulan sepuluh hari, lalu

dia halal (untuk dinikahi lagi)."

Telah diriwayatkan kepada kami redaksi yang serupa dari

jalur periwayatan Al Hasan, dari Umar.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Az-A)hri, Atha', Amr

bin Dinar, dari Umar dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Umar, berupa riwayat

yang lain dari semuanya, yaitu dari jalur periwayatan yarg dha'if,

didalamnya terdapat Al Minhal bin Amr, bahwa Umar bin Al

Khaththab di datangi oleh seorang wanita yang kehilangan

suaminya sejak tiga tahun dan delapan bulan silam, Umar pun

memerintahkannya untuk menyempumakannya hingga empat
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tahun, kemudian dia beriddah dengan iddabnya wanita yang

ditinggal mati suaminya, lalu dia diperbolehkan untuk menikah lagi

jika dia menginginkannya.

Abu Muhammad ([bnu Hazm) berkata: Ada pula riwayat

dari jalur periwayatan Sa'id bin Al Musa5ryib, Amr bin Dinar, dan

periwayat selain yang telah kami sebutkan sebelumnya, seperti

diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu juraij,

Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dia berkata: Umar bin Al

Khaththab pemah memerintahkan wali orang yang hilang untuk

menthalak isterinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar

bin Al Khaththab dan Utsman bin Affan pemah memutuskan

perkara suami yang hilang, bahwa isterinya harus menanti selama

empat tahun dan setelah ihr empat bulan sepuluh hari,.kemudian

dia diperbolehkan menikah [agi). Jika suaminya yang pertama itu

datang, maka dia diberikan pilihan antara mengambil mahar atau

isterinya.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Tidak ada riwayat

Ma'mar selain dari periwayatan Malik.

Mengenai Az-Zvhi, maka lebih tedaga (periwayatannya)

dari Yahya bin Sa'id. Riwayat Sa'id dari Utsman ini merupakan

riwayat yang shahih, karena Sa'id pemah bertemu dan

melazimkannya. Saat Utsman terbunuh, usia Sa'id bin Al Musayyib

ini baru dua puluh tahun.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari hnu
Juraij, dia berkata: Atha' Al Khurasani mengabarkan kepadaku,
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bahwa hnu Syihab telah mengabarkan kepadanya, bahwa Umar

dan Utsman pemah mengadili terkait harta warisan orang yang

hilang, "Harta warisan itu dibagikan setelah berlalu empat tahun

dan sang isteri telah selesai melakukan iddah empat bulan sepuluh

hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Sufuan -lbnu Uyainah- menceritakan kepada kami, dari Amr bin

Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, bahwa ada seorang wanita yang

kehilangan suaminya, sehingga diapun menunggu beberapa lama -
sesuai dengan kehendak Allah-, kemudian dia mendatangi Umar,

dan Umar menyrruhnya untuk menunggu selama empat tahun

dan sang suami tak kunjung datang, maka Umar memerintahkan

wali orang yang hilang itu untuk menthalakryra.

Kemudian Umar memerintahkan dia untuk ber-iddah,

apabila masa iddal>nya sudah selesai, dan jika suaminya datang,

maka dia diberi pilihan antara isterinya atau mahar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari A5yub As-Sikhtiyani, dari Abu Al Malih Al Hu&ali, bahwa ada

seorang lelaki yang melaut, dan hilang di sana, sehingga isteri dan

ummul waladnya menikah lagi, hartanya dibagikan, kemudian dia

datang kembali, maka perkara ini pun dilaporkan kepada Utsman

bin Affan, lalu lelaki itu diberikan pilihan antara isterinya atau

mahar, dan ummul waladtya dikembalikan serta dia

membayarkan nafkah unfuk anak-anaknya. Saat Utsman

meninggal dunia, perkara seperti ini kemudian dilaporkan kepada

Ali bin Abu Thalib, Ali pun memutuskannya dengan keputusan

Utsman ini.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari

Ma'mar, dari Ayyrb As-Sikhtiyani, bahwa Abu Al Malih bin

Usamah pemah ditanya tentang seorang wanita yang kehilangan

suaminya. Abu Al Malih berkata, "Suhaimah binti Umar Asy-

Syaibaniyyah menceritakan kepadaku, bahwa dia kehilangan

suaminya pada sebuah peperangan yang dia ikuti, keluarganya

entah mengetahui itu apa tidak, maka dia menanti selama empat

tahun, kemudian dia menikah lagi dan suami yang pertama ifu

datang, maka dia bersama suami yang kedua menunggangi her,r,ran

funggangan menuju Utsman dan keduanya mengabarkan duduk

perkaranya, maka Utsman berkata, 'Suami yang pertama harus

memilih antara isteri atau mahamya.' Tak lama kemudian Utsman

meninggal dunia, maka keduanya pergi menuju Ali yang berada di
Kufah, dan Ali berkata, 'Aku tidak memiliki pandangan keanali apa

yang telah dikatakan oleh Utsman'."

Dia (Suhaimah binti Umar Asy-Syaibamlryah) berkata, "Dia
(suami pertama) memilih mahar. Suamiku membebaniku untuk

membayar dua ribu (dirham), mahar tersebut adalah empat ribu,

para ummul waladnya pun dikembali -mereka menikah lug,

setelah itu,- para anak dari ummul waladtya pun dikembalikan

bersama ibunya. Inilah pendapat yang aku tahu darinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

Qatadah mengabarkan kepada kami, dari Khilas bin Amr, bahwa

Ali bin Abi Thalib pemah berkata, "Wanita yang kehilangan

suaminya ber-iddah selama empat tahun, kemudian wali suaminSra

yang hilang menthalaknya, lalu dia kembali ber-iddah selama

empat bulan sepuluh hari, apabila suaminya datang (kembali),
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maka dia diberikan pilihan antara memilih isteri atau hartanya." Ini

merupakan pendapat yarg shahih dari Ali.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Sementara dari

kalangan tabi'in, maka kami telah meriwayatkan:

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal;

Ar-Rabii' bin Habib menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

pemah bertanya kepada Al Hasan Al Bashri tentang suami yang

hilang, dia berkata, "lstrinya harus ber-iddah selama empat tahun,

kemudian wali suaminya yang hilang menthalaknya, lalu dia ber-

iddah lagi selama empat bulan dan sepuluh hari, dengan iddalt

nya r,rranita yang ditinggal mati suaminya-, lalu jika dia

berkehendak, dia dapat menikah lagi. Apabila suaminya datang,

maka dia diberi pilihan, jika suaminya berkehendak, maka dia

dapat memilih isterinya, dan jika dia berkehendak, dia bisa memilih

mahar png dia berikan kepada sang isteri."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah,

dari Qatadah, bahwa Al Hasan itu memberikan pilihan bagi suami

lnng H*g, antara mahar yang diberikan pertama kali atau

isterinlp.

Qatadah dan Khilas bin Amr berkata, "Dia diberi pilihan

antam mahar yang paling akhir atau isterinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

Atha' bin As-Sa'ib mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saat

Aln"r bersama lbrahim An-Nakha'i -bersamanya ada seorang lelaki

dari sahabat As-Sabiri yang dalam kondisi murung dan bersedih-

Alm berkata, "Ada apa dengan orang ini?" An-Nakha'i berkata,

"Suami dari isterinya datang kembali." Aku berkata, "Lantas apa
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yang harus dia pertuat?" Dia berkat4 "Diberikan pilihan anhra

mahar atau isterinya. Jika suaminya mernilih thalak, maka

kepuhrsan ini pun dqatuhkan kepada isterinya, dan sang isteri tidak

perlu ber-iddah untuknya, karena air itu adalah miliknya. Namun

jika dia memilih isterinya, maka sang isteri harus ber-iddah karena

keputusan ini.

Atha' berkata, "Aku pun mengabarkan hal ifu kepada Al

Hakam bin Utaibah, dia berkata, 'Tidak ada hukum apa-apa dari

kepufusan ini kecuali di dalamnya terdapat keharusan ber-iddah'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu

Jurarj menceritakan kepada kami, dari Atha' bin Abi Rabah

mengenai seorang wanita yang kehilangan suaminya, dia berkata,

"Wanita itu harus menunggu selama empat tahun sejak hari

perkara ifu diperbincangkan, kemudian wali suaminya yang hilang

ifu menthalaknya dengan mengambil sumpah dan tidak melarang

suaminya atas thalak itu -jika ini merupakan thalak ba'in.- Apabila

suaminya ifu datang dan memilih isterinya, maka wanita itu harus

ber-iddah dari suami yang lainnya. Namun apabila sang suami

memilih mahar yang telah diberikan kepadanya, maka dia harus

membayar dari hartanya, dan dia tidak ber-iddah dari suami yang

lainnya. Yang telah ditetapkan terkait suami pertama ifu adalah

seperti itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Az-Zvhri, tentang seorang wanita yang kehilangan

suaminya, lalu sang suami itu datang kembali dan wanita ifu telah

menikah lagi, maka wanita itu harus membayar mahar yang

pemah diberikan suaminya yang hilang.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yahya bin

Bukair menceritakan kepada kami, dari Al-l-aits bin Sa'd, dari

Ayyub bin Musa, dari Makhul, tentang wanita yang kehilangan

suaminya, "Apabila suami yang pertama datang kembali, maka

jika wanita itu berkehendak, dia bisa ber-iddah dari suami yang ada

bersamanya, dan jika dia berkehendak, maka dia bisa

membayarkan mahar yang telah diberikan suaminya (yang

pertama) kepadanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid;

Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Daud

bin Abu Hind, dari AsySya'bi, dia berkata, "Jika bukan karena

Umar yang memberikan hak pilihan bagi suami yang hilang itu,

niscaya aku akan berpandangan bahvrn suami yang hilang lebih

berhak atas diri wanita itu -jika sang suami pertama berkehendak

hal itu-."

Diriwa5atkan dari jalur periwalatan Hammad bin Salamah;

dari Qatadah, dia berkata: Umar bin AMul Aaz pernah menulis

surat kepada Adi bin Artha'ah, bahwa wanita lnang suaminya

hilang hams ber-iddah selama empat tahun.

Diriwayatkan dari jalur periwa5ratan AMurrazzaq, dari

Sutnn Ats-Tsauri, dari Daud bin Abu Hind, dari Sa'id bin Al

Musalryib, dia berkata, "Apabila wanita itu kehilangan suaminya di

dalam barisan (pasukan perang), maka dia menantinya selama satu

tahr:n, dan jika dia kehilangan suaminya di selain barisan (pasukan

perang), maka dia menantinya selama empat tahun."

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Jika empat tahun telah
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berlalu (terhitung) semenjak dia melaporkan perkara itu, maka

harta orang yang hilang dibagi diantara para ahli warisnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb, dari

Abdunahman bin Abu Az-Zinad, dari ayahnya, dia berkata tentang

suami yang ikut dalam berperang dan tidak diketahui, apakah dia

ditawan atau terbunuh, dia berkata, "Aku berpendapat, bahwa

isterinya harus ber-iddah dengan segera selama empat tahun

empat bulan dan sepuluh hari, kemudian -jika dia berkehendak-

dia boleh menikah lagi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb, dari Yunus

bin Yazid, dari Rabi'ah tentang suami yang hilang, dia telah dicari

dengan teliti namun tak ada kabar tentangnya, maka ifulah yang

dicontohkan seorang Imam terkait yang telah kami sampaikan,

kemudian wanita itu ber-iddah dengan iddabnya wanita yang

ditinggal mati suaminya.

Mereka berkata, "Jika suaminya datang pada masa iddah,

atau setelahnya -selagi wanita itu belum menikah lagi- maka

suaminya lebih berhak atas dirinya, namun jika dia sudah menikah

setelah iddah dan telah melakukan persehrbuhan, maka suami

(yang pertama)tidak lagi memiliki hak atasnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb, dari Abdul

Jabbar bin Umar, dari Rabi'ah, dia berkata, "Apabila seorang

sultan memisahkan antara pasangan suami isteri ifu, maka bagi

suami pertama, dia tidak bisa lagi bersamanya, dan tidak bisa

merujuknya, -baik suami (kedua) telah menyetubuhinya ataupun

belum. Telah diriwayatkan kepada kami selain pendapat ini dari Ali
bin Abi Thalib.
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Sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu

Ubaid; Jarir menceritakan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir,

dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata: Ali bin Abi Thalib pemah

berkata, 'Apabila seorang wanita kehilangan suaminya, maka dia

tdak boleh menikah lagi hingga suaminya datang atau meninggal."

Diriunyatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Husyaim

menceritakan kepada kami, Sayryar menceritakan kepada kami,

dari AqrS5a'bi, dia berkata: Ali bin Abu Thalib berkata, "Apabila

suami yang pertama datang, maka dia tidak memiliki hak l<hiWn

karena unnita itu masih menjadi isterinya."

Diriwayatkan dari jalur periwalntan Abu Ubaid; Ali bin

Ma'bad menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Amr, dari

Abdul Karim Al Jazari, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Ali bin

Abi Thalib berkata tentang wanita yang kehilangan suaminya,

sementara dia telah menikah lagi, "Wanita ifu masih isteri suami

yang pertama -baik suami yang lainn5n telah bersetubuh

atau belum-."

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Abdunazzaq; dari hnu
Juraij, dia berkata: Aku menyampaikan dari hnu Mas'ud, bahwa

dia setuju dengan AIi bin Abu Thalib terkait seorang wanita yang

kehilangan suaminya, bahwa dirinya harus menanti suaminya

selamanlra.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Huqnim menceritakan kepada kami, Sayyar mengabarkan kepada

kami, dari As5rSya'bi, bahwa dia pemah berkata tentang wanita

5nng kehilangan suaminya, "Jika suami yang pertama kembali,

maka wanita ifu masih berstatus isterinya, sehingga dia tidak
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memiliki hak khi5nr." Husyaim berkata, -yaitu dengan pendapat

ini-.

Husyaim berkata: Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan

kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata tentang wanita yang

kehilangan suaminya, "Jika sang isteri telah menikah lagi dan

hamil dari suami yang lain, kemudian datang berita yang

menyatakan, bahwa suami pertamanya masih hidup, maka dirinya

dipisahkan dari suami yang keduanya. Namun, jika suami yang

pertama sudah meninggal, maka wanita ifu ber-iddah dari suami

yang kedua berupa sisa dari masa kehamilannya. Apabila dia telah

melahirkan, maka dia ber-iddah dari suami yang pertama selama

empat bulan sepuluh hari, dan dia turut menjadi peuraris dari

suami yang pertama."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Sufinn Ats-

Tsauri, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari lbrahim An-Nakha'i

tentang wanita yang kehilangan suaminya, dia berkata, "Dia

sedang diuji, hendaknya dia bersabar."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Jarir

menceritakan kepada kami, dari Mughirah seperti pendapat Ali

tentang wanita yang kehilangan suaminya, "Dia Udak boleh

menikah hingga jelas status keberadaan suaminya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syr'bah: Dia pemah

mendengar Hammad bin Abu Sulaiman berkata:Umar pernah

berkata tentang wanita yang kehiiangan suaminya, bahwa dia

diberikan hak khiyar. -Ali berkata, "Wanita ifu masih berstatus

isterinya."
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Hammad berkata, "Pendapat Umar lebih aku sukai

daripada pendapat Ali. Pendapat Ali lebih mengherankan bagiku

daripada pendapat (Jmar."

Ulama yang mengatakan, bahwa wanita yang kehilangan

suaminya tidak boleh dipercepat (untuk menikah kembali), dan
juga sang qadhi tidak boleh memisahkan antara dirinya dengan

suaminya adalah Ibnu Abi Laila, hnu Syubrumah, Utsman Al
Batti, Sufuan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay, Abu Hanifah, As5r

Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

AsySyafi'i dan Abu Sulaiman berkata, "Barangsiapa yang

menghukumi dengan disegerakannya pemikahan wanita ifu,
kemudian pemikahannya di-fasakh dan dia beriddah lalu menikah

lagi, maka semua kepufusan ifu pun di faal<h, dan dia kembali

kepada suami yang pertama, seperti sediakala."

Al Auza'i berkata -tentang suafu kaum yang bertempur di
medan peperangan dan mereka hilang, tidak diketahui apakah

mereka terbunuh atau ditawan, "Para isteri merel<a ber-iddah

dengan iddalrnya wanita yang ditinggal mati suaminya, kemudian

mereka boleh menikah lagi -Umar bin Al Khaththab menuliskan

hal tersebut- dan dengan ketetapan inilah perkara orang-orang itu
dapat diselesaikan."

Al-l-aits bin Sa'd berkata tentang wanita yang kehilangan

suarninya, "Perkaranya difunda hingga waktu tertenfu. Jika
suaminya yang hilang ifu datang, dan dia menemui isterinya telah

menikah lagi, maka suami yang pertama lebih berhak atas dirinya,

dan dia dikembalikan kepada suaminya (yang pertama)."
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Malik berkata, "Wanita yang kehilangan suaminya harus

menanti selama empat tahun sejak dia melaporkan perkara ifu,

kemudian diaber-iddah lagi selama empat bulan sepuluh hari. Jika

suaminya yang hilang adalah seorang budak, maka perkara ini

diakhirkan hingga jangka waktu dua tahun, kemudian dia baru ber-

iddah -seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.- Apabila

suaminya datang sebelum dia menikah lagi, maka dia masih

berstatus sebagai isterinSn, seperti sediakala. Namun jika suaminya

datang, sementara dia telah menikah lagr, maka suami yang

pertama tidak memiliki hak apapun terhadapnya, -baik suami

kedua telah menyefubuhinya ataupun belum-."

Kemudian Malik menarik kembali ucapannya semya

berkata, "Suami pertama lebih berhak terhadap isterin3p ifu, selagi

suami kedua belum menyefubuhinya. Suami yang pertama tidak

lagi memiliki hak khi5nr."

Malik kemudian berkata lagi, "Namun ini untuk suami Snng

hilang selain dalam peperangan. Sedangkan terkait suami yang

hilang di medan peperangan, lalu status dirinya tidak diketahui,

sudah meninggal dunia atau masih hidup, maka perkara wanita ini

ditunda hingga waktu tertentu, dia dan suaminya tidak boleh

dipisahkan."

Malik berkata, "Harta milik suami yang hilang tidak boleh

dibagikan, tidak boleh juga memerdekakan para ummul waladnya

hingga beberapa wakhr yang kiranya dia tidak memungkinkan lagi

masih hidup."

Ahmad dan Ishaq berkata, "Wanita yang kehilangan

suaminya ber-iddah selama empat bulan sepuluh hari setelah
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menantinya selama empat tahun, kemudian dia boleh menikah
lagr."

Ahmad dan Ishaq berkata, "Orang hilang yang perkaranya
ditunda hingga waktu tertentu adalah para suami yang hilang di
dalam peperangan atau di laut, atau hilang di dalam rumahnya.
Sedangkan suami yang menghilang dari keluarganya, dan dirinya
tidak lagi diketahui, apa yang dilakukannya, maka perkara isterinya
tidak perlu ditunda hingga waktu tertenfu.,,

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: para ulama salaf
berbeda pendapat tentang masalah ini, yaitu ada dua belas
pembahasan:

Tentang siapakah yang dimaksud orang yang hilang ifu?
Tentang penundaan, kapankah dimulainya penundaan waktu
perkara, berapa lama penundaan perkara ini? Apakah penundaan
perkara ini setelah wali suami yang meninggal menthalaknya?
Apakah penundaan itu setelah selesainya iddah dari kematian
suaminya? Tentang hukum pemberian hak suami yang hirang, dan
apa pilihan yang disodorkan kepadanya? Siapakah yang harus
membayar mahar, jika sang suami memilih ifu? Dan itu terkait
dengan mahar yang mana? Apakah harta warisan orang yang
hilang bisa dibagikan? Apakah para ummul waradnya ifu
dimerdekakan?

Tentang siapakah yang dimaksud orang yang hilang; bahwa
semua orang yang meriwayatkan ini, ada suafu perkara dimana ini
tidak dapat membeda-bedakan beragam kondisi hilangnya orang
ifu, mereka yang mengatakan itu adalah Umar, Utsman, Ali, Ibnu
Mas'ud, hnu Abbas dan lbnu Umar. sementara dari kalangan
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tabi'in adalah Al Hasan, Khilas bin Amr, Ibrahim An-Nakha'i, Al

Hakam bin Utaibah, Atha' , Az-Zuhi, Makhul, As-Sya'bi, Amr bin

AMul Aziz, Sa'id bin Al Musayyib, Qatadah, Abu Az-Zinad,

Rabi'ah, Hammad bin Abu Sulaiman, Ibnu Abi [-aila, hnu

Syrbrumah, Utsman Al Batti, Sufuan Ats-Tsauri, Husyaim, Al

Hasan bin Hay, Al Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah, AsySyafi'i,

Daud dan para sahabat mereka. Kecuali Malik, Ahmad dan Ishaq.

Sebab Malik berkata, "Hukum ini bukanlah bagi suami yang

hilang di medan peperangan." Kami tidak pemah mengetahui ada

seorang ulama yang mengatakan hal ini sebelum Malik. Sementara

Ahmad dan Ishaq berkata, "Hukum ini tidak berlaku bagi suami

png pergi dari keluarganya dan menghilang."

Sementara terkait dengan penundaan perkara, !/aitu

berdasarkan semua yang telah kami sebutkan terkait penundaan

perkara, -kecuali beberapa riwapt yang datangnya dari Ali, hnu

Mas'ud, sahr riwayat dari Asy-Sya'bi, satu riwayat dari An-Nakha'i,

Hammad bin Abu Sulaiman, hnu Abi [-aila, hnu Syubmmah,

Utsman Al Batti, Al Hasan bin Hay, Abu Hanifah, AsySyafi'i,

Daud dan para sahabat mereka.

Terkait dengan kapankah dimulainya penundaan perkara

tersebut. Ada ulama yang berkata, "Mayoritas ulama yang telah

kami sebutkan berpandangan, sejak wanita itu melaporkan

perkaranya kepada Imam." Kecuali ada safu riwayat dha'if yang

diriwayatkan dari Umar, bahwa perkara wanita itu dimulai sejak

selesainya masa menanti selama empat tahun semenjak suaminya

hilang.
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Sebagian mereka berkata, "Wanita itu menanti empat

tahun." Mereka tidak ditentukan hukumnya saat wanita ihr mulai

(melaporkan perkara ini)? Sedangkan mengenai kapankah

penundaan perkara wanita tersebut, para ulama yang telah kami

sebutkan berpendapat, bahwa ihr setelah empat tahun. Karena,

Sa'id bin Al Musa5ryib dan Malik. Sa'id berkata, "Aku

berpandangan, bahwa perkara wanita yang kehilangan suaminya

di barisan (peperangan) ih-r ditunda selama setahun, dan yang

kehilangan suaminya selain di medan perang, maka perkara ifu

ditunda selama empat tahun."

Malik berkata, "Seandainya suaminya adalah seorang

budak, maka perkaranya ditunda hingga dua tahun." Sebelumnya

tidak ada ulama yang mengatakan demikian.

Terkait dengan thalaknya wali setelah penundaan perkara,

maka pendapat ini shahih diriwayatkan dari Umar bin Al

Khaththab, Ali bin Abu Thalib dan Atha'. Sementara apakah

setelah itu ada lagi iddah atas kematian sang suami; maka

pendapat ini telah kami sebutkan dari Umar, Utsman, Amar bin

Abdul Aziz, bahwa wanita itu menanti empat tahun, kemudian dia

boleh menikah lagi, dan juga tanpa menyebutkan adanya iddah

lantaran kematian sang suami.

Diriwayatkan secara shahih dari Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu

Umar, Ali, Al Hasan, Atha' bin Abu Az-Zinad dan juga Rabi'ah,

bahwa dia juga ber-iddah dengan iddahrrya wanita yang ditinggal

mati suaminya. Pada sebagian riwayat ifu ada yang menyebutkan,

bahwa wanita itu ber-iddah lantaran thalak yang dijatuhkan

(walinya) kepadanya.
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Sementara tentang pemberian hak khiyar kepada suami

yang pertama jika dia datang kembali, maka perkara ini telah

diriwayatkan secara tsabit, dari umar, Utsman, dan Ali, serta tidak

pemah diriwayatkan dari para ulama fikih rasionalis, pendapat

mengenai penundaan perkara itu yang berbeda dengan pendapat

ini.

Diriwayatkan pula dengan shahih dari Al Hasan, Khilas,

Ibrahim, Atha', Al Hakam bin Utaibah, Az-Zvhi, Makhul dan

Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan kepada kami dari semua yang telah kami

sebutkan di atas mengenai pemberian hak khigf bahwa suaminya

harus memilih antara isterinya atau mahar. Kecuali memang ada

sahr riwayat shahih, yang diriwayatkan dari Umar, bahwa sang

suami diberi pilihan antara memilih isterinya atau meminta untuk

dinikahkan kembali dengan wanita yang lain-

Sebagian ulama berbeda pendapat terkait orang Sang harus

membayar mahar -jika sang suami memilih ini- Jumhur ulama

yang telah kami sebutkan berkata, "Suami yang kedua lang harus

menanggung mahar kepada suami yang pertama." Az-A)hrl

berkata, "Sang wanita lah yang menanggung pembayarannya."

Mereka juga berbeda pendapat tentang apakah pata ummul

walad orarrg yang hilang boleh dimerdekakan?

Qatadah berkata, "Para ummul waladnya dimerdekakan

jika wanita itu telah diperbolehkan menikah lagi. Hal ini diputuskan

pada masa kekhilafahan Utsman i$a. Sebagian ulama lainnya

berpendapat, bahwa para ummul waladnya itu Udak boleh

dimerdekakan.
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Para Ulama juga berbeda pendapat tentang harta warisan

orang lnng hilang, apakah boleh dibagikan? Kami telah
meriwa5ratkan, bahwa para masa khilafah Utsman rS harta orang

yang hilang itu dibagikan, saat wanita ihr diperbolehkan untuk
menikah kembali.

Abu Muhammad (lbnu Hazm berkata): Sementara para

ulama madzhab Maliki, madzhab Hanafi dan madzhab Asy-Syafi'i,

mereka ifu saling bertentangan dengan pertentangan yang sangat

buruk.

Para ulama Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat mengikuti

Umar dalam riwayat yang tidak shahih sama sekali mengenai

penundaan perkara wanita yang suaminya impoten, dan

mengeluarkan si wanita dari lindungan suaminya, tanpa adanya

dalil dari Al Qur'an dan tidak pula dari As-Sunnah. Kemudian

dalam perkara ini mereka berbeda pendapat dengan Umar,

Utsman, Ali, hnu Abbas dan Ibnu Umar terkait dengan riwayat
shahih yang datangnya dari mereka tentang penundaan perkara

wanita yang suaminya hilang. Sungguh ini sangat mengejutkan.

Begitu pula yang dilakukan oleh para ulama madzhab

Hanafi, mereka menolak unfuk mengikuti pendapat yang tidak
shahih dari Umar terkait dengan stafus mewarisinya wanita yang

telah dithalak tiga. Ini merupakan benfuk memperrnainkan agama

dan juga memperrnainkan hukum halal dan haram. Jika saja apa
yang ada pada Umar ihr adalah hujjah, maka di sini pun

merupakan hujjah, namun jika dalam perkara ini tidak ada yang

dapat dijadikan hujjah, maka di sana pun tidak ada yang dapat

dijadikan hujjah.
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Jika mereka berkata, "Dalam masalah ini Ali telah berbeda

pendapat." Maka kami katakan, "Ali hanya berbeda pendapat

tentang suami yang impoten, dimana hal itu tidak ada bedanya.

Abdunahman bin Auf dan Abdullah bin Az-Zubair juga telah

berbeda pendapat terkait dengan mewarisinya wanita yang

ditinggal mati suaminya lantaran dia sakit. Kedua pendapat ini

mewajibkan fasaklrnya pemikahan yang Allah dan juga Rasul-Nya

tidak mewajibkan untuk men- fasakbnya- "

Para ulama madzhab Maliki berbeda pendapat dengan

riwayat shahih yang datangnya dari umar. umar memerintahkan

wali suami yang hilang untuk menthalaknya, dan suaminya diberi

hak khiyar-jika dia datang kembali-, antara memilih isterinya atau

mahar. Mereka hanya mengikuti Malik dalam riwayat yang tidak

shahih yang bersumber darinya, yaitu terkait wanita ifuber-iddah

setelah penantian dengan iddabnya wanita yang ditinggal mati

suaminya.

Jika mereka berkata: Hal itu telah diriwayatkan secara

shahihdari Ali, hnu Abbad dan Ibnu Umar?

Maka kami katakan: Telah diriwayatkan pula se@ra shahih

dari Umar, tentang pemberian hak khiSnr kepada suami yang

hilang -jika dia datang kembali- antara memilih isterinya atau

mahar.

L-antas darimana kalian bisa mengikuti pendapat sebagian

sahabat, dalam sebagian perkara tanpa adanya dalil sama sekali;

Udak dari Al Qur'an, tidak dari As-Sunnah dan tidak dari qilns?

Sementara pada sebagian perkara lainnya kalian berbeda pendapat

tentangnya. Sungguh ini merupakan benhrk pemberian hukum

AlMuhalla - I ,oal



dalam perkara agama dengan cara batil. Kami tidak mengetahui
darimana mereka bisa mengikuti sebagian perkara yang telah
diriwayatkan dari umar tanpa sebagian perkara lainnya dengan
tanpa adanya penjelasan sama sekali?

Ali berkata, "Tidak ada pendapat seorang pun yang dapat
dijadikan hujjah selain perkataan Allah dan Rasul-Nya. Tidak
diperbolehkan pula mengharamkan kemaluan wanita yang telah
Allah halalkan bagi suaminya, dan menghalalkannya bagi semua
lelaki yang telah Allah haramkan, tanpa adanya dalil pendukung,
tidak dari Al Qur'an dan tidak pula dari As-Sunnah.,,

Terkait dengan para sahabat.,r&, mereka semua benar
pada setiap perkataan yang mereka ucapkan yang berhrjuan
menggapai suafu kebenaran, namun yang menjadi permasalahan
adalah orang yang mengatakan suahr perkataan dalam agama ini
tanpa didukung oleh Al Qur'an dan As-Sunnah.

Apabila ada ulama yang mengatakan kepada Malik,
"Darimana kalian bisa berpendapat demikian?" Malik berkata,
"Karena LJmar, Utsman pemah mengatakannya.,,

Apabila ada ulama yang mengatakan kepada Malik, .Dalam

permasalahan ini mereka berdua juga memiliki dua pendapat yang
kalian selisihi." Permasalahan ini lebih shahih dari apa yang kalian
klaim, bahwa kalian berhujjah dengan dua pendapat itu. Mereka
mengikutinya sebagai upaya menentang sesuafu yang hak, tanpa
adanya penjelasan sama sekali.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Dengan demikian,
maka tidak ada pendapat yang dapat menjadi hujjah selain
Rasulullah #. oleh karena itu, tidak diperbolehkan men-fasakh
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pemikahan seseorang lantaran suaminya hilang, dan juga tidak

boleh mewajibkan ber-iddah seorang wanita yang berita kematian

suaminya belum ielas, tidak boleh pula seseorang menthalak isteri

orang lain.

Yang mengejutkan adalah, pendapat Malik yang

menyatakan, "Jika suaminya datang sebelum dia menikah lagi,

maka suaminya lebih berhak terhadap dirinya, dan stahrsnya masih

menjadi isterinya seperti sediakala."

Maka ditanyakan bagi orang yang mengikutinya, "Darimana

Anda mengatakan seperti ini, sementara Anda telah memutuskan

perlindungan suaminya terhadap isterinya, Anda juga telah

memperbolehkan isterinya menikah dengan siapa saja yang dia

kehendaki? L-antas bagaimana bisa menyerahkan isteri itu kepada

seorang lelaki yang asing, sementara Anda telah memperbolehkan

pemikahan suami lainnya lantaran dia menikahinya belakangan.

Anda juga memperbolehkan sang isteri kembali ke suami lnng

status pemikahannya telah di-fasakli?" Inilah kenyataannya. Ini

mempakan pendapat yang belum ada ulama yang mengatakan

pendapat ini sebelumnya. Terkejutlah kalian akan bentuk khigr

dalam perkara ini!

Kemudian dikatakan kepada mereka, "Darimana kalian bisa

mengatakan dalam salah satu pendapat Malik, bahwa jika

suaminya datang -dan isterinya itu telah menikah lagi-, maka

suaminya tidak lagi memiliki hak apapun terhadapnya, lantaran

telah adanya akad yang telah diperbolehkan bagi sang isteri untuk

melakukannya. Sementara Anda selalu menyerahkan wanita itu

kepada suaminya bagaimanapun kondisinya. Maka, kini

L-
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katakanlah kepada kami, apakah yang dapat memperbaharui
kondisi haramnya wanita ifu dari suaminya pada pemikahan yang

datangnya dari orang yang tidak diperbolehkan melakukan akad

ini, namun Anda perbolehkannya.

Kemudian pendapatnya yang kedua, yaifu jika sang suami
datang -sementara wanita ifu telah menikah lagi, namun suami
yang baru belum menggaulinya-, maka wanita ifu masih berstafus

isteri suami yang pertama. Namun jika suami pertama ifu datang
setelah suami yang kedua menggaulinya, maka suami pertama

tidak memiliki hak apa-apa pada wanita itu?

Katakanlah kepada kami, apakah suami yang kedua ifu
telah menggaulinya, atau telah menggauli wanita lainnya? Jika
mereka berkata, "Telah menggauli isterinya", maka kami katakan,
"Darimana kalian bisa memperbolehkan kemaluan isteri yang telah
dihalalkan bagi kalian untuk menggaulinya, dan digauli oleh orang
Iain yang pemikahannya telah kalian fasakh dan haramkan
darinya, juga kalian adakan akad pemikahan baru dengan orang
lain." Jika mereka berkata, "Bahkan digauli oleh selain isterinya?"
Maka kami katakan, "Darimana kalian bisa menghalalkan sang

wanita digauli selain oleh suaminya?"

Dari sini nampak jelas, bahwa itu semua merupakan
pendapat yang fasid dan sebuah kebodohan. Tak diragukan lagi

bahwa itu merupakan perkataan yang salah.

Sebagian mereka ada yang mengatakan, bahwa sungguh
kami melakukan hal tersebut dengan apa yang diriwayatkan dari
Umar tentang sisi mana (yang dia pilih), maka kami katakan,
bahwa ini merupakan benfuk menufup-nutupi kesalahan yang
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lainnya. Mengapa Umar tidak melakukan ini pada satu sisi mana

saja, kecuali jika dia menthalak isterinya dan menetapkan thalak

baginya, kemudian sang suami merujuk wanita itu tanpa

memberitahukan tentang rujuknya tersebut.

Maka siapakah yang memasukkan perkara ini ke dalam

perkara yang ifu? Sementara kedua pendapat yang ada itu Udak

pemah terucap dari salah seorang pun ahli ilmu, bahwa dia telah

mendengar itu sebelum Malik, mereka juga tidak pemah

menemukan perkataan ini sebelumnya. Terkejutlah kalian dari

keburukan mengikuti pendapat ini saat seseorang mengikuti suafu

pendapat yang sebelumnya tidak diketahui ada ulama yang

mengatakan demikian sebelum Malik.

Mereka telah menyelisihi setiap perkataan dari para sahabat

atau tabi'in yang telah meriwayatkan kisah tersebut. Mereka

beranggapan, bahwa mereka itu berhujjah dengan pendapat

sebagian sahabat "S.
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KITAB FASAKHNIKAH

L942. Masalah: Apa saja yang membuat pemikahan

fasakhsetelah ia sah? Dalam hal ini ada delapan,

Pertama: Wanita menjadi mahram dengan adanya

penyusuan, dan kami telah memaparkan permasalahan ihr'

Kedua: Wanita yang digauli oleh ayahnya, atau kakeknya

lantaran tidak tahu, atau dengan maksud berzina dengannya. Kami

pun telah menyebutkannYa.

Ketiga: Sempumanya sumpah li'an dan sang sualni dan

sang isteri.

Keempat: Stahrs wanita itu sebagai budak, sehingga

dimerdekakan, maka dia memiliki hak khiyar dalam men-fasakh
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pemikahannya dengan sang suarni atau tetap melanjutkan tali
pemikahan tersebut-

Kelima: Berbeda agarna, kecuali pada safu sisi, yaitu

suami rnuslim dan isteri Ahlul Kitab, maka tali pemikahan

tetap terjalin.

Tentang bertedaan agama keduanp selain perkara yang

telah kami sebutkan, maka ada lagi lima pembagian kasust

Pertama, suami seorang muslim dan isteri kafir (bukan

Ahlul Kitab).

Kedua, isteri muslimah dan suami kafir -baik Ahlul Kitab

atau bukan-. Jika keduanya sama-sama muslim- muslimah, maka

tali pemikahan mereka tetap terjalin.

Ketiga, suami murtad dan isteri tidak.

Keempat, isteri murtad dan suami tidak.

Kelima, keduanya sarna-sama murtad.

Pada setiap kasus di atas ini, maka pemikahan keduanya

ifu fasakh. baik sang suami menjadi muslim setelah sang isteri

menjadi muslim atau sebaliknya atau sang isteri menjadi muslimah

setelah sang suami menjadi muslim, atau sang suami kembali

memeluk Islam, atau sang isteri kembali memeluk Islam, atau

keduanya sama-sarna kembali masuk Islam, pada semua kondisi

itu sang isteri tidak kembali kepada suami kecuali dengan adanya

keridhaan dari dua pihak, adanya mahar, adanya wali, dan adanya

saksi.
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Dalam kondisi di atas, iddah dan kondisinya sebagai

seorang yang memeluk Islam tidaklah diperhitungkan. Kami telah

menjelaskan semua ini pada pembahasan jihad dari pembahasan

kami.

Enam: Suami memiliki isterinya (sebagai budaknya), atau

sebagian dari dirinYa.

Kefuiuh: Isteri memiliki suaminya, atau sebagian dari

dirinya.

Kedelapan: Suami meningggal dunia atau isteri

meninggal dunia, tak ada bedanya dalam kasus nL. Ins|n Allah,

kami akan sebutkan dalam ulasan berikut ini, yang tidak akan kami

sebutkan setelahnya, yaifu perkara li'an, pemberian hak khiyar

bagi budak wanita yang dimerdekakan-

Sumpah U'an

L943. Masalah: Sifat li'an adalah orang yang menuduh

isterinya berzina secara mutlak, atau dengan omng tertenhr -baik

suaminya telah menggaulinya atau belum, keduanya berstatus

sebagai budak atau salah satqnya budak dan yang lainnya

merdeka- atau keduanya muslim dan muslimah, atau sang suami

memeluk Islam dan isteri Ahlul Kitab, atau keduanya merupakan

Ahlul Kitab, atau sang suami terkena hukuman had karcna

fuduhannya atau terkait dengan perzinaan ataupun sebaliknya,

sang isteri terkena hukuman had karena tuduhannya atau terkait
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dengan perzinaan, atau juga keduanya dalam kondisi ini, atau

salah safunya buta, atau keduanya dalam kondisi buta, atau

keduanp merupakan orang yang fasik, salah safunya mengklaim

telah melihat kejadian itu atau tidak mengklaim hal itu.

Maka hakim wajib mengumpulkan mereka dalam

majelisnp, baik sang isteri yang meminta atau pun tidak, baik

sang suami meminta hal itu atau tidak, kedua belah pihak ini tidak

memiliki pendapat dalam perkara ini. Kemudian hakim meminta

bukti kepada sang suami atas apa yang dia fuduhkan.

Apabila sang suami mendatangkan bukti yang menguatkan

tudutnnnya, seperti yang telah kami sebutkan, yaifu dengan

mendatangkan saksi, maka hukuman had han:s ditegakkan bagi

sang isteri. Namun jika sang suami tidak dapat mendatangkan

bukfi, maka hakim mengatakan kepada suaminya, "Bersumpah

li'arrllah kepadanya." Sang suami mengatakan, "Demi Allah akulah

orang yang benar, demi Allah akulah orang yang benar, demi

Allah ahiah orang yang benar, demi Allah akulah orang yang

benar.

Redal$i "Demi Allah akulah orang yang benar," diulang

sebanyak 4 kali, kemudian hakim memerintahkan suaminya unfuk

menufupi mulut dengan tangannya. Hakim berkata kepada sang

suami, "Apakah dia (isteri) dikenakan hukuman had?" Jika sang

suami enggan mengatakannya, maka sang suami harus berkata,

"Sungguh laknat Allah terhadap diriku jika aku termasuk orang

yang berdusta." Apabila semua ucapan ini telah sempuma, maka

huluman rlad gugur dari sang suami. Dan sang isteri harus

dihukum had dengan tuduhan yang telah dia lontarkan.
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Jika sang suami tidak bersumpah li'an kepada isterinya,

maka dia dikenakan hukuman had atas tuduhan berzina. Namun

jika suami ihr bersumpah li'an kepada isterinya, maka seperti yang

telah kami sebutkan, hukuman hadatas suaminya ifu gugur.

Dikatakan pula tentang sang isteri, jika dia tidak bersumpah

li'an kepada suaminya, maka dia dikenakan hukuman had atas

perzinaan. Maka sang isteri itu mengatakan, "Demi Allah, dia

termasuk orang yang berdusta, demi Allah, dia termasuk orang

yang berdusta, demi Allah, dia termasuk orang yang berdusta,

demi Allah, dia termasuk orang yang berdusta-" Ucapan ini diulang

sebanyak 4 kali kemudian sang isteri mengatakan, "Dan aku layak

mendapat kemurkaan Allah jika dia (suaminya) termasuk orang

yang benar."

Hakim memerintahkan seseorang unfuk menghentikan

ucapan kelima yang keluar dari mulutnya, dan memberitahukan

kepadanya, bahwa dia (sang isteri) kelak akan mendapat

kemurkaan Allah atas ucapannya itu. Apabila sang isteri

mengatakan perkataan ini, maka dia terbebas dari hukuman .6ad

dan pemikahannya dengan sang suaminya telah di-fasal<h, sang

isteri menjadi haram bagi suaminya selama-lamanya, dan suami

tidak halal sama sekali bagi dirinya, tidak setelah sang isteri

menikah lagi atau juga sebelulnnya, serta tidak pula jika sang

suami mendustai ucapan dirinya, namun dalam kondisi ini sang

suami hanya dikenai hukuman hadsaja.

Jika sang suami tidak menyempumakan ucapan li'an, atau

sang isteri yang menyempumakan ucapan li'arnya, maka kedua

pihak tetap masih dalam jalinan pemikahan mereka.
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Jika salah safu dari keduanya meninggal dunia, maka

keduanya saling mewarisi, kepufusan hukum mernindahkan

keduanya yang diletapkan oleh hakirn, atau sang hakim

meninggalkan perkara ini. Maka hal itu tidak berguna dalam

kondisi ini. Namun jika prosesi sumpah li'an ifii telah sempurna,

maka terjadilah perpisahan antara keduanya.

Jika sang isteri masih kecil, atau gila, maka sang suami

harus dikenakan hukuman hadatas fuduhan berzina, dan tidak ada

prosesi sumpah li'an. Jika sang suami dalam kondisi gila saat

menuduh isterinya, maka tidak ada hukuman had dan juga li'an.

Suami isteri yang sarna-sarna bisu, maka mereka melakukan

prosesi sumpah l'ian sesuai dengan kemampuan mereka, yaifu

dengan isyarat.

Jika sang isteri yang melalarkan li'an sdang hamil, maka

dengan sempumanya prosesi li'an dari dua belah pihak, maka

kehamilan dari sang suami dinafikan darin5ra, baik sang suami

menyebutkan hal itu atau tidak, kecrrali jika memang sang suami

mengakui kehamilan ihr, dan tidak berlaku hukuman hadbagi sang

suami atas fuduhan isterinya berzina Iantaran pengakuannya,

bahwa kehamilan tersebut berasal darinya.

Jika sang isteri membenarkan apa yang difuduhkan

suaminya, kehamilan itu memang bukan berasal darinya, sang

suami juga tidak menafikan nasab anak tersebut, maka nasab

anaknya diikutkan kepada sang suami. Jika sang suami tidak
bersumpah li'an kepada isterinya hingga sang isteri melahirkan

kandungannya, maka dia boleh bersumpah li'an untuk
menghindari hukuman had. Sementara pada isteri yang belum
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melahirkan, maka hukuman had ifu fidak dihilangkan dari sang

suami.

Jika sang suami menthalak isterinya dan menuduh zina saat

sang isteri dalam masa iddahrrya, maka sang suami boleh

melaknat isterin5n- Jika sang suami menuduh zina, dan sang isteri

telah menjadi orang asing baginya- maka sang suami dikenakan

hukuman had dan tidak perlu melakukan sumpah li'an. Tetap

menahan sang isteri dan menyefubuhinya setelah sang suami

menuduh zina tidaklah membahayakan dirinya, bahkan dia dapat

bersumpah li'ankepada isterinya kapanpun dia kehendaki.

L9M- Masalah: Sementara perkataan kami, "Setiap

suami yang menuduh zina isterinya, maka dia harus bersumpah

li'ankepda isterinya, -sebelumnya kami telah menyebutkan sifat

li'att.'Hal ini berdasarkan firman Allah #[,

i"iA tr fiy[+'{ K fi "i6ti'rfr-r55

"Dan orang-oftng yang menuduh isteinya herzina),

padahal merel<a tidak ada mempun5ni saksi-saksi selain din

mereka sendiri, maka oning ifu ialah empat kali

bercumpah dengan nana Allah." (Qs. An-Nuur [24]: 6)

Dalam ayat ini, Allah &[ tidak mengkhususkan orang yang

merdeka dari budak; tidak pula orang buta dari orang yang dapat

melihat; tidak pula orang yang shaleh dari orang fasiq; tidak pula

"*\,tV'6-f;3
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wanita kafir dari, wanita yang mukminah; tidak pula wanita

merdeka dari budak, tidak pula wanita yang fasiq dari wanita yang

shalehah, tidak pula sang suami yang terkena hukuman had dan

yang tidak terkena hukuman had dan tidak pula wanita yang

terkena hukuman had dan wanita yang tidak terkena hukuman

had. "Dan tdailah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam 1191:64).

Abu Hanifah berkata: Jika salah safu suami isteri itu
merupakan budak atau orang kafir, maka tidak ada sumpah /i'an.

Ini merupakan penetapan hukum yang batil, dan pengkhususan

ayat Al Qur'an dengan pendapatnya yang fasid.

Jika mereka berkata: Allah S berfirman, gi -);3 i:riA

"i^\B'+ "Maka persaksian onng itu iatah empat kali bersumpah

dengan natna Allah." (Qs. An-Nuur 124):6) Budak tidak memiliki

hak unfuk mempersaksikan?

Maka Kami katakan, "Apa yang kalian ucapkan adalah

batil, bahkan kesaksiannya seperti layaknya kesaksian orang yang

merdeka. Kalian tidak memperbolehkan kesaksian orang yang

buta dan tidak pula kesaksian orang png fasrq, sementara kalian

mewajibkan sumpah li bn pada keduan5ra. "

Diriwa5atkan dari Asy-Sya'bi, bahwa suami yang tidak

boleh mempersaksikan, maka dia tidak boleh melakukan sumpah

li'an.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Ini merupakan

perkara yang fasid. Perkara ini tidak dibenarkan oleh Al Qur'an
dan tidak pula oleh Sunnah yang shahih. Sekalipun Allah &
menamakan hal tersebut sebagai kesaksian, maka itu tidak

I ,ls I - At Muhaua



memiliki arti seluruh kesaksian (secara umum), dimana sikap adil

ihr selalu dijaga dari sikap fasiqnya seseormg. Karena pada semua

kesaksian ihr, orang yang bersaksi Udak bersumpah, sementara

kesaksian dalam perkara sumpah li'an iniberbenhrk sumpah.

Pada semua kesaksian itu tdaklah diterima kecuali dari dua

orang, sementara dalam prosesi sumpah li'an harrya datang dari

satu orang. Pada semua kesaksian yang ada, kesaksian unfuk

dirinya Udaklah diterima, sementara pada prosesi sumpah /i'an

berasal dari diri seseorang unfuk menggugurkan hukuman hadbagi

dirinya, yang mana sang wanita pun diwajibkan melakukannya.

Maka batillah pendapat yang menghukumi li'an ini seperti hukum

seluruh kesaksian yang ada.

Perkataan kami: Jika sang suami bersumpah li'an kepada

isterinya, maka gugurlah hukuman had bagi dirinya. Jika Udak

maka dia dikenai hukuman had.Hd, ini seperti yang Rasulullah #i
sabdakan dalam hadits tentang libn,

/. o7 - t,.lrdb e r> $t^ljt
"(Dabngkanlah) bukfr, jika tidak maka hukuman had akan

mendem punggungmu-"

Perkataannya, bahwa jika suami menuduh zina isterinya

dengan seorang lelaki tertenfu, maka sang suami terkena hukurnan

had dan perkara sumpah li'an iht gugur. Diriwayatkan kepada

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

Ad-Dimasyqi mengabarkan kepada kami, Makhlad bin Al Husain

Al Azdi menceritakan kepada kami, Hnyam bin Hassan

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas
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bin Malik, dia berkata: Li'an pertama dalam Islam adalah bahwa

Hilal bin Umayryah menuduh Syarik bin As-Sahma' telah

melakukan zina dengan isterinya, lalu dia datang kepada Nabi @
dan mengabarkan hal itu kepada Nabi, maka Nabi S bersabda

kepadanya, "(Dabngkanlah) empat orang saki, jika tidak maka

hukuman had akan mendera punggungmu." Nabi mengulang

ulang perkataan ini.

Hilal pun kembali berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah,

Demi Allah, sungguh Allah mengetahui bahwa aku orang yang

benar, dan semoga Allah menurunkan ayat kepadamu yang dapat

membebaskan punggungku dari cambukan." Di saat mereka dalam

kondisi itu, maka hrrunlah ayat mengenat li'an, kemudian Nabi

memanggil Hilal, dan memintan5n unfuk bersaksi dengan empat

kali kesaksian terhadap Allah, bahwa dia termasuk orang yang

benar, dan yang kelima kalinya bahwa laknat Allah ifu akan

menimpanya andaikan dia termasuk orcmg png berdusta.

Kemudian isterinya dipanggil dan diminta bersaksi dengan

empat kesaksian terhadap Allah, bahwa sang suami termasuk

orang yang berdusta. Di saat sang isteri ifu mengucapkan

kesaksian yang keempat atau png kelima, Rasulullah S bersaMa,

" Hentikanlah, sepertinSn dia wajib mendaptl<an hukutnan."

Ucapan isterinya pun tertunda hingga kami ragu bahwa dia

akan mengetahui, kemudian dia berkata, "Aku tidak akan

memalukan kaumle sepanjang hari." lalu dia tidak melanjutkan

sumpahnya, Rasulullah S bersabda, " Lihatlah, jika anak yang

terlahir darinya itu berkulit putih, berfostur baik dan matanya

ntsak, maka anak ifu berasal dari Hilal bin Uma5yah, dan iika anak
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Wng terlahir itu berkulit hibn, berfostur sdang dan memiM betis

yang kecil, maka anak itu berasal dai SWik bin As-Sahma'."

Maka yang terlahir ihr berkulit hitam, berfostur tubuh
sedang dan memiliki betis yang kecil. Rasulullah # bersabda,

" Seandainya tidak ada ketebpan Nlah dai ayat Al Qur'an, maka

aku dan dia memiliki perhitungan(urusan)."

Di dalam ayat Al Qur'an tidak terdapat tambahan ucapan

"Yang tiada fuhan selain Dia" dan juga ucapan lainnya dalam

sumpah tersebut. Tidak ada bedanya tambahan ucapan ini dan

dengan menambahkan ucapan, "Dia meninggikan bangunannya

lalu menyempumakannya. Dia menjadikan malamnya gelap gulita,

dan menjadikan siangnya terang benderang." Dan juga ucapan lain

yang merupakan pujian terhadap Allah &, yaitu ucapan jika

seseorang mengucapkannya, maka dia akan mendapat pahala dan

orang yang meninggalkan ucapan ifu pun tidak berdosa. Akan

tetapi, yang harus diputuskan adalah dengan apa yang telah Allah

perintahkan, bukan dengan apa dilakukan saat itu, sekalipun

dalam hal tersebut mendapatkan pahala.

Allah $ berfirman,

" K\ *'*v';1'r# J :r6rt tfiW:i;
- rr; itu dihindarkan dari hukurnan oleh surnpahnya

empat kali atas nama Allah." (Qs. An-Nuur [24]: 8)

Di dalam ayat ini diisyaratkan dengan adzab yang telah

diketahui. Hal ini karena dalam reaksi "Al Adza|' ada alif dan lam
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b'rifnya- Kami tidak mengetahui tentang hukuman perzinaan

kecuali huhrman.6ad

Sementara perkara dipenjara, seperti yang dikatakan oleh

Abu Hanifah dan para sahabatnya, maka itu bukanlah yang

dimal$ud dari hal ini.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ali

bin Maimum Ar-Raqqi menceritakan kepada kami, dari Sufyan,

dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari hnu Abbas, bahwa saat

Nabi $ memerintahkan keduanya (sepasang suami isteri) untuk

li'an, beliau memerintahkan seseorang unhrk meletak-

kan tangannln pada mulut sang suami saat akan mengucapkan

sumpah yang kelima, seraya beliau bersaMa, "Dia umiib dikenakan

Ituloutnn."

Sehingga tdak ada gunanya perkataan orang yang

merrambahkan kalimat, "Aku termasuk oremg 5nng benar atas apa

yang aku fuduhkan, yaitu perzinaan," juga sang isteri berkata,

'sungguh dia (sang suami) termasuk orang yang berdusta." Karena

Allah & mencukupkan kita dengan apa yang disebutkan oleh Al

Q.n'an dari membebani diri dengan tambahan perkataan ini.

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."(Qs. Marlnm [19]: 64)

Setiap pendapat yang ditambahkan di dalam agama yang

fidak ada perintah Allah di dalamnya, maka kami menolak

ihr dan membuangnya di tempat sampah, karena itu

mempakan syariat yang belum Allah izinkan.

Jika mereka berkata, "Mungkin sang suami meniatkan kata,

'sungguh dia merupakan orang yang benar dalam kesaksian yang

berloihn dengan tauhid,' dan sang isteri juga meniatkan kata,
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'Sungguh dia merupakan orang yang berdusta,' pada hsah

lainnya."

Maka kami katakan, "Anggaplah jika keduanya mengatakan

demikian, maka hal ifu tetap tidak bermanfaat bagi keduanya, juga

sumpah keduanya itu dengan apa yang telah Allah perintahkan

terkait dengan menyatakan dengan lantang kebatilan yang ada

pada salah safu diantara keduanya, dimana sang suami wajib

mendapatkan sumpah li'an dan isterinya wajib mendapatkan

murka Allah, baik keduanya itu meniatkan seperti yang kalian

katakan atau tidak. Janganlah menutup-nutupi perkara Allah

dengan cara seperti ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal;

Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, A1ryub As-

Sakhfipni menceritakan kepada kami, bahwa Sa'id bin Jubair

pemah menceritakan khabar ini dari Ibnu Umar, dia berkata,
"Sungguh Rasulullah,$ pemah memisahkan antara dua saudara

dari Bani Ajlan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud dan Al
Bukhari; Abu Daud berkata: Ahmad bin Hanbal menceritakan

kepada kami; Al Bukhari berkata: Ali bin Abdullah menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Sufyan -bin Uyainah-

menceritakan kepada kami, bahwa dia pemah mendengar Amr bin

Dinar meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dia berkata:

Rasulullah {$ bersabda kepada dua orang yang bersvrnpah li'an,

" Perhitungan kalian berdua ada pada Allah, salah satu dianbra

kalian ada yang berdusta, tidak ada laqt lalan bagimu untuk

bersama (sang isteri)?'
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Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Aku telah

meriwayatkan khabar di atas dari Sufyan; Sufuan berkata: Aku

telah menghafalnya dari Amr bin Dinar: Pemisahan Rasulullah S
(atas suami isteri) lebih cukup daripada pemisahan hakim setelah

beliau. SaMa Nabi S, " Tidak ada lagi jakn bagimu untuk

bersama (sang isteri)?' Hal ini berarti melarang untuk

kembali menyatukan mereka dengan kondisi apapun. Beliau S
tidak mmgatakan hal tersebut yang berdasarkan khabar kecuali

setelah suami isteri bersumpah li'an. Malr,a pemisahan itu tidak

teriadi kecuali saat ini.

Telah diriwayatkan kepada kami, bahwa Mus'ab bin Az-

Zubair tidak mewajibkan pemisahan dua orang yang bersumpah

li'an.lni merupakan pendapat Utsman Al Batti.

Abu Hanifah berkata, "Pemisahan suami isteri tidak terjadi

dengan sempumanya prosesi sumpah li'an hingga hakim

memisahkan antara keduanya. Apabila sang hakim telah

memisahkan antara keduanya, maka ih.r merupakan thalak ba'in."

Sungguh hal ini menaklubkan! Kami katakan, "L-antas

apabila sang hakim enggan memisahkan antara keduanya, maka

pemikahan keduanya itu tetap ada?" Sangat jauh kemungkinannya

petinggi para hakim telah memindahkan keduanya, maka

pemisahan hakim yang ada setelahnya atau bahkan membiarkan

perkara pemisahan, seperti tangisan kambing yang tidak ada

gunanya.

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan sempumanya prosesi

sumpah li'an, maka terjadilah pemisahan antara keduanya dan
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nasab sang anak dinafikan dari sang suami." Ini juga klaim tanpa

dalil.

Malik berpendapat seperti pendapat kami. Dan ia juga

merupakan pendapat Al Auza'i dan Al-[-aits.

Pendapat kami, jika sang isteri masih kecil atau gila, maka

sang suami dikenakan hukuman had atas fuduhan perzinaan dan

tidak ada prosesi li'an. l\arena, sang isteri yang masih kecil dan

yang gila tidak mungkin berzina, karena perzinaan mempakan

maksiat kepada Allah &, dan kepada kedua orang ini fidak

mungkin terjerumus pada kemaksiatan.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah $,

.>rul"* ete"
" Pena (penatat amal) diangkat dari tiga orang."

Lalu disebutkan anak yang masih kecil hingga dia berusia

baligh dan orang gila hingga dia sembuh.

Apabila hukuman had harus ditegakkan, dan tidak dapat

dipastikan kedustaan sang suami, maka menggugurkan hukuman

had dan orang yang menuduh zina saat diyakini kedustaan diri

orang itu adalah salah. Hukuman had diwajibkan berdasarkan nasi
Al Qur'an bagi setiap orang yang menuduh zina di kalangan para

suami.

Terkait dengan orang yang bisu, Allah @ berfirman,

\#$yf :ifri-&{
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"Allah frdak membebani seseorang melainkan sesuai

dengan ." (Qs. Al Baqarah 12l:286)

Dia tidak leluasa berbicara, sehingga udak dibolehkan

membebaninya untuk berbicara.

Rasulullah $ bersabda,

.Wt6+riu i\fiyiriy
'Jika aku perinbhkan l<alian dangan safu perinbh, maka

lalrul<anlah semampu kalian."

Maka benar zudah, bahwa setiap orang wajib melakukan

perintah Allah semampu dirinya. Omng bisu dapat memahami

sesuafu dengan isyarat, maka dia dapat melakukann5n. Begitu juga

orang Fng tidak mampu berbahasa Arab dengan baik, maka

dirinya dapat melakukan prosesi sumpah li'an dengan bahasanya,

yang maknanya mengacu pada yang tertera dalam nasiAllah &.

Perkara yang mencengangkan dari tambahan pendapat

Abu Hanifah dengan nalamya, -ini mempakan tambahan yang

sangat buruk dari apa yang tertera dalam ayat li'an-, yaitu

tambahan pendapat yang menolak beragam perintah dan tindakan

Rasulullah $, seperti mengusap sorban kepala dan juga sumpah

dengan satu saksi, juga selain perkara itu. Ini merupakan

tambahan pendapat dari apa yang tertera di dalam Al Qur'an,
lantas kesesatan apakah yang lebih buruk dari ini?

Pendapat kami, dengan sempumanya prosesi li'an sang

suami dan juga isterinya, maka hal ini menafikan beberapa hukum

5ang terkait dengan kehamilan sang isteri, keorali sang suami
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mendekatinya -baik dia menyebutkan tujuannya itu ataupun tdak-
ini jika sang isteri belum melakukan sumpah /i 'an

Hal ini diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Malik, dari nafi', dari hnu Umar, dia berkata, "Sungguh Nabi $
pemah memandu prosesi sumpah li'an antara suami isteri,

sehingga nasab anak tersebut dinafikan dari sang suami. Kemudian

beliau memisahkan antara keduanya serta menisbatkan nasab sang

anak itu kepada ibunya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Harmalah bin

Yahya menceritakan kepadaku, hnu Wahb mengabarkan kepada

kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Sahl bin

Sa'd mengabarkan kepadaku, dia berkata: Uwaimir Al Ajlani -dia
menyebutkan hadits li'an-, yang disebutkan di dalamnya, "Apabila

sang isteri ifu hamil, maka nasab anak ifu kepada ibunya."

Pendapat kami, sang suami tidak boleh bersumpah /i'an

kepada isterinya hingga dia melahirkan. Sang suami me-li'an guna

menggugurkan hukuman had saja dan sang suami tidak bisa

menafrkan nasab arrak yang berasal darinya, sebab Rasrhrllatr $
berkata,

/O.jut-q.xlt
"Anak ifu unfuk pemilik kasur (suami)."

Maka benarlah, bahwa setiap orang yang di kasumya

terlahir seorang anak, maka itu adalah anaknya, kecuali anak yang

Allah nafikan melalui sabda Rasulullah $, atau dimana kondisinya

sudah tidak diragukan lagi bahwa sang anak itu bukanlah anaknya.
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Akan tetapi Rasulullah #& tidak menafikan nasab anak ihr, kecuali

jika kondisi sang wanita sedang hamil dengan adanya sumpah

li'an, maka selain ifu dimasukkan ke dalam nasab seseorang.

Unfuk ifu kami katakan, jika sang wanita mempercayai

suaminya, bahwa kehamilan itu bukanlah dari sang suami, maka

keyakinan dirinya ini udaklah dapat dipertimbangkan, sebab

Allah $ berfirman,

Wi;#lz#7i
"Dan frdaklah seonng mernbuat daa melainkan

kemudharabnnya kembali kepada dirnja sendiri." (Qs. Al

An'aam [6]: 154)

Wajib hukumnya, pengakuan kedua orcng fua juga tidak

dapat menafikan nasab anak itu, sehingga ini merupakan bentuk

usaha yang datang dari selain suami isteri. Akan tetapi Allah &
menafikan nasab sang anak, jika sang isteri berduta, dimana sang

isteri dan suaminya itu sama-sama bersumpah li'an.

Maka selain pada kondisi ini, hal itu tidak dapat menafikan

nasab sang anak. Yang mengejutkan semuanya adalah dalam

perkara ini mereka berkata, "Jika keduanya sepakat, bahwa

kehamilan itu bukan dari sang suami, atau anak itu bukanlah dari

dirinya, maka perkataannya ini tidak dapat dipercaya, dan nasab

anak tersebut tidak dinafikan kecuali dengan adanya libn."

Jika saya tahu darimana mereka bisa mengatakan hal ini

saat kepercayaan kedua suami isteri itu saja tidak diterima dan

nasab sang anak tidak dinafikan kecuali dengan adanya li'an, saat
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itu fidak berguna kepercayaan kedua suami isteri, maka dia tidak

boleh juga me-lian kecuali dengan apa yang telah Rasulullah db

tenfukan hukumnya, dan juga sesuai dengan apa lrang Allah

perintahkan di dalam Al Qur'an, yaifu saat sang suami menuduh

isterinya berzina.

Jika sang suami menuduh zina isterinya, dan sang isteri saat

itu sedang ber-iddah dari thalak raj'i, maka suaminya bersumpah

li'an kepada isterinya saat perkara ihr diadukan kepada Imam -
sekalipun sang isteri sudah menjadi isteri lelaki lain- karena suami

itu menuduh zina saat stafus wanita ifu masih menjadi isterinya.

Allah S berfirman,

,tz /42 t!. !,?.

f?.btortjrlY
"Dan orang-orang tnng menuduh isterinSn herzna). " (Qs.

An-Nuur l24l:61

Maka yang diperhatikan dari tuduhan zina ini adalah bahwa

ini berdasarkan nash dan Al Qur'an. Apabila suami lbt meJi'an

sang isteri selamanya, dimana Allah tidak menetapkan batasan

waktu tertentu unhrk /i'an. Namun, jika fuduhan zina itu adanya

saat sang isteri sedang di masa iddah dari thalak tiga, atau tuduhan

itu ditujukan kepada wanita lain yang menjadi budak isterinya,

kemudian suami ifu menikahinya, maka hukuman had wajib

ditegakkan bagi sang suami dan dia tidak boleh melakukan lian
terhadap isterinya, karena dia tidak menuduh zina isterinya, akan

tetapi dia menuduh wanita asing, maka hukuman hadnya adalah

berdasarkan nash N Qur'an.
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Pendapat kami, tidak membahayakan bagi sang suami

unfuk tetap menceraikan isterinya setelah dia menuduh isterinya

berzina, atau setelah isterinya mengakui dirinya telah berzina

secara yakin -sementara dia mengetahui hal ihr-, juga tidak

menimbulkan bahaya jika sang suami masih menggauli isterinya.

Sebab, Allah & tidak menyebutkan perkara itu; begihr juga Rasul-

Nya yang juga tidak menyebutkan apa-apa terkait perkara itu. Hal

itu merupakan sSarat yang fasid syariat yang tidak diizinkan oleh

Allah &.

7945- Masalah: Apabila ada dua orang lelaki yang

menikahi seorang wanita dalam kondisi mereka berdua tidak tahu

dalam masa suci yang sama, atau salah safu dari dua lelaki

membeli budak wanita dari yang lainnya dan menggaulinya, -lelaki

yang pertama juga telah menggaulinya - nalnun tidak diketahui

siapakah yang lebih awal menggaulinya, juga tidak diketahui

tanggal berapa pemikahan keduanya atau tanggal berapa mereka

memiliki budak wanita tersebut, kemudian nampak bahwa dia

hamil dan melahirkan seorang anak, maka jika keduanya saling

mengakui anak tersebut, maka diundi antara keduanya, nama

siapa yang keluar, maka dialah yang berhak memiliki anak itu,

kemudian dipufuskan bahwa orang yang menang harus membayar

di5ntatas bagian mereka yang berseteru dengannya.

Apabila orang yang bersetem dengannya adalah safu

orang, maka dia harus memberikan separuh diwt Apabila jumlah

mereka tiga orang, maka mereka berhak mendapatkan 2/3bagian
dipt Namun apabila mereka berempat, maka mereka
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mendapatkan 3/4 bagian dtryt dan seperti inilah hukum yang

berlaku pada setiap tambahan jumlahnya, baik dua orang yang

mengaku atas kepemilikan anak itu adalah orang asing atau

kerabat atau antara bapak dan anak atau antara orang yang

merdeka dan budak.

Apabila salah satu di antara keduanya seorang muslim dan

yang lainnya kafir, maka nasab anak itu diikutkan kepada yang

muslim. Hal ini tanpa diundi terlebih dahulu. Apabila keduanya

sarna-sama saling mengakui, atau keduanya tidak ada yang

mengingkari, maka anak itu dibawa kepada ahli pembaca garis

keturunan. Jika salah sahr diantara mereka disaksikan oleh

seorang alim yang adil dan lebih banyak dari itu, bahwa dia adalah

anaknya, maka nasab anak itu diikutkan kepadanya. Apabila sang

anak ifu diikutkan kepada satu orang atau dua orang lebih, maka

perkataan mereka ini dibuang dan mencari orang yang mengakui

lainnya.

Tidak boleh satu anak menjadi anak dari dua orang lelaki,

juga tidak boleh menjadi anak dari dua orang ibu. Begitu pula

halnya jika ada dua orang wanita lebih yang sama-sarna saling

mengakui seorang anak. Apabila anak itu ada pada salah safu dari

wanita tersebut, maka dia adalah miliknya, namun jika sang anak

ada pada tangan semuanya, dan kedua wanita ifu tdak saling

mengakui dan tidak pula saling mengingkari, atau keduanya saling

menolak atau bersetem satu sama lainnya, maka dipanggilah ahli

pembaca garis kehrrunan, seperti yang telah kami katakan

sebelumnya.
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Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur periwayatan Al-Laits bin Sa'd; dari hnu Syihab, dari Urwah

bin Az-Zuban, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata:

Rasulullah $ datang kapadaku dengan keadaan bergembira. Hal

itu terlihat dari raut wajah beliau, lalu beliau bersabda, " Tidakkah

engkau melihat, bahvn Mujazziz pemah melihat hid bn Harits

dan Usamah bin Zaid seraya berkab, 'Sebagian kaki ia seperti

kaki WnS lainngd."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Ishaq bin hrahim -hnu Rahawaih- mengabarkan kepada kami,

Sufuur, -lbnu Uyainah- menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri,

dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata:

Rasulullah $ mendatangiku dalam keadaan bergembira, beliau

bersaMa, " Wahai Aisyah, frdakkah engkau melihat bahwa

Mujaziz Al Mudliji datang kepadaku, sementara aku bersama

Usamah bin hid. Lalu Dia melihat Usamah dan Zaid, kduanya

mengenakan kan beludru tnng digunakan unfuk menutupi kdua
kepla mereka narnun kaki merel<a terlihat, lalu dia berkata,

'sebagian kaki ini adalah bagian dan kaki yang lainnSn'."

Diriwaptkan dari jalur periwa5ntan Muslim; Manshur bin

Abu Muzahim menceritakan kepada kami, hrahim bin Sa'd bin

Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, dari

Az-Z,rhi, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata:

Seorang ahli pembaca garis keturunan masuk ke dalam mmah,

dan Rasulullah $ menjadi saksi, sedangkan Usamah bin Zaid dan

Zaid bin Haritsah sedang ildur, maka ahli pembaca garis kehrrunan

ifu berkata, "sebagian kaki ini adalah bagian dari yang lainnya."

Maka Nabi $ pun gembira dan kagum akan hal itu.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Amr bin

Utsman Al Himshi menceritakan kepada kami, Al Walid -hnu
Muslim- menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, dari Yahya bin

Abu Katsir, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik. Lalu Anas

menyebutkan hadits orang-orang Umiyyah yang membunuh para

penggembala dan mereka mengambil unta Nabi S- Anas berkata,

"Rasulullah $ mengufus seorang ahli pembaca garis kefurunan

untrk mencari dan membawa mereka ke hadapan beliau... lalu dia

menyebutkan kelanjutannya.

Maka benar adanya, bahwa ilmu membaca garis kefurunan

merupakan ilmu yang benar yang harus dijadikan patokan dalam

puhrsan perihal nasab dan atsar

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dan Az-Zuhri tentang seorang lelaki

yang bersetubuh dengan isteri budak lelakinya, dan wanita itu juga

merupakan budak wanitanya. Az-Zvhri berkata, "Maka untuk

kasus mereka ini perlu dipanggilkan orang yang dapat membaca

garis keturunan."

Urwah bin Az-Zubair pemah mengabarkan kepadaku,

bahwa Umar bin Al Khaththab memanggil orang yang dapat

membaca garis kefurunan tentang permasalahan dua orang lelaki

yang menggauli seorang wanita dalam masa suci yang sama,

keduanya mengaku atas anak yang telah dilahirkannya, lalu orang

yang ahli membaca garis keturunan menetapkan anak tersebut

untuk salah sahr diantara keduanya.
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AE-ZrJhn berkata, "lJmar dan ulama setelahnya

mempertimbangkan perkataan orang yang dapat membaca garis

keturunan dalam kondisi ini."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Ayyr-rb As-Sikhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dia

berkata: Dilaporkan kepada Abu Musa AI Asy'ari tentang seorang

anak yang diakui oleh seorang kepala suku dan lelaki fuab,
keduanya memanggil orang-orang yang ahli dalam membaca garis

kefurunan, kemudian mereka melihat kepada orang Arab itu, lalu

berkata kepadanya, "Engkau lebih kami cintai daripada orimg yang

kuat ini, akan tetapi ifu bukan anakmu, maka menyingkirlah

darinya, sebab ifu adalah anaknya."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Ahmad bin AMul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim
bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin
Abdussalaam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Ahmad Az-

Zubairi menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri mencerita-

kan kepada kami, dari Abdul karim Al Jazari, dari Ziyad bin Abu
Ziyad, dia berkata: Ibnu Abbas pernah menafikan nasab anaknya.

Maka Ziyad memanggil hnu Kaldah sang ahli dalam membaca
garis kefurunan, dia berkata, "Dia itu anaknya", maka hnu Abbas

memanggil keduanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari lbnu
Juraij, Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan Abu Az-Zinad

menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Sa'id bin
Al Musa5ryib, dia berkata, "Jika dia memiliki il*, maka
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panggilkanlah orang yang ahli dalam membaca garis kefurunan

unhrknya."

Qatadah, Malik, As-Syafi'i dan jumhw ulama madzhab

kami mengatakan dengan pendapat di atas, kecuali Malik yang

berkata lain, "Tidak ada penetapan hukum berdasarkan perkataan

ahli pembaca garis keturunan, kecuali dalam kasus anak seorang

budak wanita, bukan pada anak orang yang merdeka." Pendapat

ini salah. Karena beberapa atsar yang telah kami sebutkan

sebelumnya terkait perkataan Mujazzu Al Mudliji terhadap Usamah

bin Zaid,&. Hal itu merupakan ajuan kami dan juga ajuan Malik

tentang penatapan hukum dengan orang yang ahli membaca garis

keturunan, di dalam atsarifu terkait dengan anak dari orang yang

merdeka dan anak dari budak wanita.

Abu Hanifah dan ulama ma&habnya tidak menolak

penetapan hukum dengan cara memanggil orang yang ahli dalam

membaca garis kefurunan. Mereka berhujjah dengan hukum

zhanni (berdasarkan praduga). Mereka membuat syariat lain dan

menilai batil hukum Allah dan juga hukum Rasul-Nya $ dengan

qiyas yang mereka kedepankan. Menurut mereka, hal itu
merupakan sebuah dugaan belaka, mereka telah berdusta. Orang

yang ahli membaca garis keturunan tidak memutuskan

berdasarkan dugaan, namun mereka menetapkannya berdasarkan

ilmu yang benar yang mereka ajari dari orang yang mencari dan

membutuhkannya. Sungguh Rasulullah $ tidak pemah meng-

hukumi suafu perkara dengan dugaan belaka.

Kemudian dengan semua ini mereka menghukumi Abu

Hanifah dengan kebodohan, karena dia mengikutkan anak kepada
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dua orang wanita yang keduanya merupakan budak, bukan yang

melahirkan anak itu, kemudian sang anak itu mevuarisi dengan

bagian warisannya anak dari sang ibu. Kedua wanita ifu pun juga

mer;uarisi sang anak dengan bagian sang ibu dari anaknya,

sementara para saudara keduanya itu tidak berhak mendapatkan

warisan.

Ini merupakan kebingungan dan kebodohan yang nyata,

tidak seperti halnya perkara yang membuat Nabi $ bahagia, yang

mana hukum yang dipegang kokoh oleh para sahabat.&, tidak

ada yang keluar dari ketentuan hukum orang yang ahli dalam

membaca garis ketunrnan kecuali pada sahr perkara,yaifu dua

orang lelaki lebih yang mendakwakan anak tersebut? Dimana

dalam perkara ini tidak ada bukti, juga tidak ada kebiasaan yang

biasa berlangsung layaknya pada kedua orang lelaki yang tidak

diketahui siapa diantara keduanya yang merupakan kasur (bagi

isterinya). Jika Udak demikian, maka diundi antara keduanya

seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Karena apa yang diriwayatkan dari jalur periwayatan

Abdullah, atau dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Shalih bin Hay, dari

Abu Khair Al Hadhrami, dari Zaid bin Arqam, dia berkata: Ali
berada di Yaman, lalu ada tiga orang yang datang membawa

seorang wanita yang telah mereka gauli dalam masa suci yang

sama. Ali bertanya kepada dua orang, "Apakah kalian berdua

mengakui anak ini?" Keduanya tidak mengakuinya. Kemudian dia

bertanya kepada dua orang yang lain, "Apakah kalian berdua

mengakui anak ini?" Keduanya tidak mengakuinya, kemudian dia

menanyakan hal itu hingga selesai. Kemudian Ali mengundi

diantara mereka, lalu anak ifu menjadi milik orang yang namanya
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keluar dalam undian tersebut. Dia juga menjadikan diyat'nya

ditanggung olehnya yaitu sepertlga diyat. L-alu hal itu dilaporkan

kepada Rasulullah $, maka beliau tertawa hingga nampak gigi

geraham beliau.

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Rasulullah # fidak

tertawa karena mengingkari apa yang beliau lihat atau apa yang

beliau dengar dari sesuatu yang sama sekali tidak diperbolehkan,

kecuali jika beliau menyenangrnya. Beliau $ udak akan senang

kecuali terhadap sesuafu yang benar. Tdak mungkin beliau

mendengarkan kebatilan dan mengakuinya.

Khabar ini sanadnya shahih, semua penukilnya adalah

orang-orang yang tsiqah. Berhujjah dengan khabar ini diakui. Dan

tidak diperbolehkan menyelisihinya.

Jika dikatakan, iht mentpakan khabar dengan sanad yang

mudthaib, Syr'bah me-mursalkan khabar ini dari Salamah bin

Kuhail, dari AsySya'bi, dari seorang periwayat yang fidak

diketahui identitasnya

Abu Ishaq meriwayatkan khabar itu dari seorang lelaki png
berasal dari Hadramaut, danT-ardbin Arqam?

Maka kami katakan, sungguh perkataan ini mengejutkan,

Sufuan meriwayatkan khabar ini secara maushul {ral.: bukan

diriwayatkan dari Syu'bah-, dari Shalih bin Hay, -dia merupakan

periwayat yang tsiqalr, dari Abd Khair -dia merupakan periwayat

yang tsiqal> dari Zaid bin Arqam.

Sungguh orang yang beralasan dengan alasan ini kemudian

menolak As-Sunnah dengan riwayat seorang Syaikh dari bani
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Kinanah, sungguh ini merupakan ketertukaan lrang amat besar.
sepantasnya rasa malu itu mampu menghalau dirinya dari
ketidakridhaan dirinya akan perkara itu? Tidak terkecuali Abu
Hanifah dan para ulama madzhabnya yang mengatakan, ,,Apabila

yang mengakui anak ifu adalah dua orang lelaki -sementara sang
anak ada pada mereka berdua-, maka anak ifu adalah anak dari
keduanya, sang anak dapat mewarisi dari keduanya."

Kemudian mereka berbeda pendapat, bahkan perbedaan
pendapat mereka ini sangat memalukan, sebagaimana
kesepakatan tentang seorang anak yang diakui oleh tiga orang
laki-laki atau lebih. Abu Hanifah berkata, "Dia adalah anak mereka
semua, sekalipun jurnlah mereka seribu orang.,,

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Anak ifu menjadi anak
dari tiga orang laki-laki, tidak lebih dari itu.,,

Abu Yusuf berkata, "Anak itu tidak menjadi anak kecuali
dari dua orang laki-laki saja, tidak lebih banyak dari itu." Dia dalam
kondisi keji, jalang dan sesat. Dia tidak mengikuti apa yang telah
diriwayatkan secara shahihdari Rasululluh #.

Mereka menutup-nutupi kesalahan mereka dengan
mengikutkan sang anak itu kepada dua orang lelaki. Hal ini
merupakan riwayat dha'if da'j- Umar, sebab riwayat itu merupakan
riwayat yang mursal, dari jalur periwayatan sa'id bin Al Musayyib,
dari Umar.

Sa'id belum pemah menghafalkan riwayat ini dari Umar,
kecuali berasal dari An-Nu'man bin Muqanin yang diucapkan dari
atas mimbar. An-Nu'man bin Muqarrin sendiri menghukuminya
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dengan membawa anak tersebut kepada ahli pembaca garis

kefurunan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibrahim An-Nakha'i

dari Umar, -dia tidak pemah bertemu sama sekali-. Diriwayatkan

dari jalur periwayatan hnu Sirin, dari Umar, dia ber-/awaqquf atas

kasus tersebut. Begih-r juga satu riwayat yang datangnya dari Qalus

bin Abu Zhabyan -dia merupakan periwayat yang dha'if-, dia

berpendapat, "Anak itu milik omng yang kedua."

Sementara riwa5nt yang shahih dari Umar dalam perkara

ini adalah apa yang diriwayatkan kepada kami dari ialur
periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dan Az-Zr:hri, dari Urwah

bin Az-Zubair, dia berkata: Ada dua orang lelaki yang mengakui

seorang anak, maka Umar memanggil ahli pembaca garis

keturunan, dia juga turut melihat dengan penglihatannSa ahli

pembaca garis kefurunan itu. Kemudian dia mengikutkan anak ittr

kepada salah seorang dari lelaki tersebut. -Urwah pemah

melakukan perjalanan umrah bersama Umar-.

Riwayat lainnya adalah dari jalur periwayatan Hammad bin

Salamah, dari Hisyam bin Uru.rah, dari ayahnya, dari Yahya bin

Abdurrahman bin Hathib. Hisyam berkata: Aku mendengar dia

menceritakan kepada ayahku, dia berkata: Pada masa jahiliyah,

ada dua orang lelaki yang menggauli seorang wanita dan dia

melahirkan seorang anak lelaki. Saat Umar menjabat, mereka

berdua mengakui anak tersebut, maka Umar memanggil seorang

lelaki dari Bani Ka'b, Umar berkata, "Lihatlah sisi dalam dan

luamya." Dia berkata, "Demi yang memuliakanmu sebagai

khalifah, keduanya sama-sarna memiliki andildalam anak ini."
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Umar pun memukulnya dengan dirrah hingga tersungkur,

lalu Umar berkata kepadanya, "Pandangamu hilang tanpa arah."

Kemudian Umar pergi kepada wanita itu dan bertanya kepadanya.

Wanita itu menjawab, "Lelaki ini yang menggauliku, dia menjagaku

dari khalayak ramai, saat kehamilan ini terus berjalan, dia pergi

meninggalkanku, hingga aku mengeluarkan darah yang banyak,

kemudian dia (lelaki yang lainnya) datang dan menggauliku,

sehingga aku tidak tahu dari siapakah anak ini?"

Al Ka'b berkata, "Allahu Akbar demi Rabb Ka'bah,

keduanya sama-sama menghamilinya." Umar berkata, "Engkau

berpandangan sama dengan apa yang kau lihat." Kemudian Umar

berkata kepada anak tersebut, pilihlah sesuai yang kau hendaki."

Yahya bin Abdunahman berkata, "Aku melihat saat salah satu dari

kedua lelaki itu meraih tangan si anak dan pergi bersamanya."

Ada pula riwayat lainnya dari jalur periwayatan Syr'bah,

dari Taubah Al Anbari, dari Asy-Sya'bi, dari hnu Umar, dia

berkata: Ada dua orang lelaki yang sama-sarna menggauli seorang

wanita dalam kondisi suci, sehingga si wanita itu melahirkan

seorang anak lelaki, maka Umar pun memanggil ahli pembaca

garis kefurunan. Mereka berkata, "Dia melihat kesamaan anak itu

dengan kedua lelaki tersebut, sehingga kemudian Umar

menjadikan anak ifu diantara keduanya."

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Taubah Al Anbari

merupakan periwayat yang dha'if, para ulama sepakat akan ke-

dha'ifart dirinya. Kemudian semua yang telah disebutkan ini

bertentangan dengan apa yang mereka katakan, bahwa hukum

anak berganfung keputusan ahli pembaca garis kehrrunan.
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Redaksi, "Menjadikan anak tersebut antara keduanya,"

maksudnya adalah bersikap tawaqquf pada kedua lelaki itu hingga

jelas kepufusan hukumnya, seseorang tidak boleh menduga

apapun selain ini. Kami tidak pemah menemukan pendapat ulama

yang menyatakan bahwa seorang anak dapat diikutkan kepada

dua orang dari kalangan ulama terdahulu, kecuali dari hrahim An-

Nakha'i. Tidak ada pendapat yang pantas menjadi hujjah selain

saMa Rasulullah $ -dengan riwapt lnng shahilr yang

mendustakan kemungkinan sang anak berasal dari air mani dua

orang ayah.

Inilah yang diriurayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Muslim: Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin AMullah

bin Numair menceritakan kepada kami, setiap dari keduanya

berkata: Abu Mu'awiyah, Adh-Dharir dan Waki' menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Al A'masy menceritakan kepada

kami, dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa

Rasulullah $ mengabarkan kepada kami,

. ,o( lt i / . t'-1, jzc t o)... ( a

,'nr.r ,l 4rl .Jv--.-._) .- ,P e iib'F- HJ.-l ,J!

',o t.o 
" 

; L, a! .,.1 ',o lzz t t' o!,oo.b a;b,, or* ; u;'Ji ^Ib 
Lfi r, vr,-

c:,r P&3rkjr '[*,,"; ia;
" sungguh penciptaan salah seorang dan kalian adalah

dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hai,
kemudian menjadi segumpal darah seperti itu (selama empat puluh

harf, lalu menjadi daging seperti ifu, kemudian malaikat
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diufus dan meniupkan ruh kepadanya." Periwayat menyebutkan

kelanjutan hadits ini.

Maka dengan keyakinan penuh, bahwa yang benar adalah

permulaan penghihrngan itu adalah sejak h.rmpahnya air mani,

tanpa diragukan lagi, bahwa saat-saat air mani itu tumpah di dalam

rahim, maka itu bukanlah wakhr air mani orang yang menggauli

kedua hrmpah. Jika diperbolehkan untuk mengumpulkan dua air

mani kedua lelaki, sehingga dari keduanya menghasilkan safu

anak, niscaya penghihrngan ihr dusta, sebab jika perhitungan itu

sejak tumpahnya air mani yang pertama, maka anak ifu adalah

milik suami yang pertama saja, dan jika air mani ifu ditambahkan

oleh lelaki yang kedua, maka penghitungan itu dimulai lagi sejak

adanya air mani lelaki yang kedua. Maka pada hifungan empat

puluh hari itu terkadang kurang dan terkadang lebih tanpa

diragukan lagi.

Mereka adalah orang yang pantas dan kerap berbohong

daripada Rasulullah 4S yung jujur.

Yang mengejutkan adalah, bahwa mereka mengatakan,

secara pasti, Abu Hanifah tidak menghukumi bahwa sang anak itu

adalah anak antara dua wanita, setiap dari mereka melahirkan

anak itu, akan tetapi yang wajib pada kedua wanita itu adalah

bahwa mereka tetap memiliki hak keibuan.

Kami katakan: Tanpa diragukan lagi, ini merupakan

perkara yang melampaui batas, suafu kezhaliman dan perkara

yang bathil, yaitu mewajibkan selain sang ibu dengan ketetapan

hukum sang ibu tanpa ada nash dari Al Qur'an, Udak dari As-
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Sunnah, tidak pula dari perkataan salah seorang makhluk Allah

sebelumnya, kecuali itu berasal dari pendapat yang fasid.

Sementara perkataan kami, jika yang mengakr seorang

anak adalah seorang muslim dan yang lainnya kafir, maka anak itu

diikutkan kepada yang muslim. Hal ini berdasarkan firman

Allah &,

,i6ig,$ g Eb-W vg.,Ai;t;fi

4i34i$";it,H
ez ltw.)# y6*15

t1 t lo.
$-eg )-)-r

@i;\:;{edi'Er
"Maka hadapkanlah uajahmu dengan lurus kepada agama

Attah; (tetaptah atas) fitah Nlah yang telah menciptakan manusia

menurut fitah itu. Tidak ada perubahan pada fitah Allah. (Itulah)

agama Wng lurus; tebpi kebanyakan manusia tidak mengebhui."

(Qs. tu-Ruum [30]: 30)

Juga berdasarkan riwayat yang shahihdari Rasulullah &,

.;pr;' itv
" setiap anak terlahir dalam keadaan fituh."

DiriwaSntkan juga kepada kami berdasarkan, "hingga kedua

orang tuang menjadikannya Yahudi abu Nashmni abu Maiusi

atau mugtrik." Jadi kondisi anak itu dilahirkan fidak boleh

dipindahkan kecuali jika kasur (tali pemikahan) itu milik orang

kafir, dan ini tanpa adanya suafu kesulitan yang berarti.
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Pernikahan Budak Wanita

1946. Masalah' Apabila budak wanita yang dimiliki telah
memiliki suami, baik dari kalangan budak atau orang yang
merdeka -walaupun sang suami berasal dari suku euraisy-,
maka budak wanita ihr dapat dibebaskan dalam kondisi wajib, atau
secara sukarela, atau lantaran telah sempumanya akad kitabah
yang dia lakukan, atau dengan apapun budak wanita ifu dapat
dibebaskan, lalu diberikan hak khtyar jika dia memilih perpisahan
dengan suaminya, maka dia memperoleh apa yang di tetapkan,
dan jika dia memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya, maka
dia dapat melakukannya dan hak khiyar dirinya itu menjadi batal.
Dia harus ber-iddah jika pilihan dirinya adalah berpisah dengan
suaminya. Hal ini seperti iddabnya thalak. ndak ada sisi fasakh
nikah yang memiliki implikasi iddah, kecuali dalam perkara ini.
Iddah ditinggal mati hanya ada lantaran kematian sang suami saja.

Jika dia menginginkan semua, yaifu menikah dengannya,
maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali dengan keridhaan
keduanya, adanya saksi, mahar, wali, dan dia dapat melakukan
akad itn pada masa iddabnya. Hal ini berlaku hanya bagi dirinya,
bukan bagi orang lain hingga budak wanita itu selesai dari masa
iddalmya. I{hiyur budak wanita itu pun tidak gugur, jika dia
dimerdekakan sepanjang pemikahannya dengan suaminya, dan
tidak boleh menggaulinya kecuali dengan keridhaannya, atau tanpa
keridhaannya, dan tidak karena pengetahuannya bahwa hak khiyar
masih ada di tangannya. Apabila masa iddatmya telah selesai,
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maka dia harus memilih antara berpisah atau tetap bersama

suaminya. Hal ini tidak boleh ditinggalkan begitu saja.

Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah S dalam pemberian

hak khiyar untuk Barirah, saat Aisyah Ummul Mukminin g
membebaskannSn.

Semua png telah kami sebutkan di dalamnya terdapat

perbedaan pendapat para ulama. Safu kaum berkata, "Budak

wanita diberikan hak khiyar untuk memilih menjadi isteri seorang

budak, dan tidak diberikan hak kh$nrmenjadi isteri seorang yang

merdeka."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, dia berkata, "Jika budak wanita itu dimerdekakan saat

menjadi isteri orang yang merdeka, maka dia tidak mempunyai

pilihan lagi."

Diriwayatkan dengan shahih dari Al Hasan, Az-Zuhri, Abu

Qilaabah, Atha', Shafi5yah binti Abu Ubaid, Uru,rah bin Az-Zubair,

bahwa ada safu kaum yang menisbatkan ini kepada hnu Abbas, -
karni tidak mengetahui ini berasal darinya-. Ini merupakan

pendapat hnu Abi laila, Al Auza'i, Mulik, Al-Laits, Asy-Syafi'i,

Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu

Sulaiman dan semua sahabat mereka.

Sekelompok ulama berpendapat seperti pendapat kami,

sebagaimana diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud:

Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-

Tsauri menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir,

dari hrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah
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Ummul Mukminin, dia berkata, "Sungguh suami Barirah

merupakan orang yang merdeka saat Barirah dimerdekakan dan

diberikan hak khipn" Dia berkata, "Aku Udak ingin bersamanya,

dan aku tidak memiliki ini dan itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Sy-r'aib;

Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Ats-Tsaqafi -Abdul
Wahhab bin Abdul Majid- menceritakan kepada kami, Ubaidillah

bin Umar menceritakan kepada kami, -sejak enarl puluh tahun

yang lalu-, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah bin Az-Zubair, dari

Barirah, dia berkata: -Dalam waktu tiga puluh tahun- dia

menyebutkan hadits ini-, yang di dalamnya disebutkan bahwa

Rasulullah g$ bersabda kepada Aisyah, " Belilah dia dan

persyantkanlah bagi mereka hak wala'n5m, sebab wala' ifu adalah

milik orang yang memerdekakan." Maka Aisyah membebaskanku,

dan al<tr diberi hak khiyar.

Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Riwayat Barirah ini

umum dan tidak dikhususkan dengan menjadi isteri seorang budak

dari orang yang merdeka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia

berkata tentang budak wanita yang dimerdekakan lantaran menjadi

isteri seorang suami, "Dia diberikan hak khiyar atas suaminya,

-baik suaminya merdeka atau seorang budak-, walaupun ifu

Hisyam bin Abdul Malik."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Sufuan bin Uyainah, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya

tentang seorang budak wanita yang dimerdekakan karena menjadi
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isteri seorang suami, bahwa dia diberi hak khiyar walaupun dia

menjadi istri orang Quraisy.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurazzaq, dari

Ma'mar, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Apabila dia

dimerdekakan saat dia menjadi isteri orang yang merdeka, maka

dia berhak atas khgnr."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ma'mar, dari Alryub As-

Sikhtiyani, dari hnu Sirin, "Apabila budak wanita ihr menjadi isteri

omng yang merdeka, maka dia berhak atas khi5nr."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari

hrahim bin Yazid, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Al Musa5ryib,

dia berkata, "Suami Barirah adalah orang yang merdeka."

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari hnu

Jumij, dari Husain bin Muslim, dia berkata, "Apabila dia

dimerdekakan saat menjadi isteri orang yang merdeka, maka dia

berhak atas l<hi5nr."

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata: Ulama ]lang

mengatakan bahwa budak wanita itu tidak mempunyai hak khiyar

kecuali dia menjadi isteri seorang budak berdasarkan apa yang

diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari, Qutaibah bin Sa'id

menceritakan kepada kami, AMul Wahhab bin AMul Majid Ats-

Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari

Ikrimah, dari hnu Abbas, dia berkata, "Suami Barirah berkulit

hitam, bemama Mughits, seorang budak dari Bani fulan.

Sepertinya aku pemah melihatnya." Kemudian dia menyebutkan

kelanjutan hadits ini.
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Yusuf bin Abdullah An-Namiri menceritakan kepada kami,

Abdul Warits bin SuE/an menceritakan kepada kami, Qasim bin
Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Yusuf bin Adi menceritakan kepada

kami, Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Sa'id

bin Abu Arubah, dari Aryub As-Sikhtiyani dan Qatadah, keduanya

meriwayatkan dari lkrimah, dari hnu Abbas, "sungguh suami

Barirah adalah seorang budak saat dia (Barirah) dimerdekakan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Utsman bin
Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan

kepada kami, dari Hisyam bin Uru.rah, dari ayahnya, dari Aisyah

Ummul Mukminin tentang kisah Barirah -suaminya adalah
seorang budak-, Rasulullah $ memberikan hak lduyat kepadanya

(Barirah), maka dia memilih dirinya (merdeka)." Seandainya
suaminya adalah orang yang merdeka, maka Rasulullah # tidak

akan memberinya khiyar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Ishaq bin hrahim -lbnu Rahawaih- menceritakan kepada kami, Al
Mughirah bin Salamah menceritakan kepada kami, Wuhaib

menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Yazid

bin Ruman, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia
berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Sy.r'aib;

Ishaq bin hrahim -hnu Rahawaih- menceritakan kepada kami,

Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, hnu Mauhab

menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Muhammad, dia
berkata: Aisyah Ummul Mukminin memiliki pelayan dan budak
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wanita, Aisyah berkata, "Aku ingin memerdekakan keduanya,

maka aku sebutkan niatku itu kepada Rasulullah $, dan beliau

bersabda, 'Dahulukanlah budak laki-laki sebelum budak wanita'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syur'aib;

Ahmad bin Abdul Wahid mengabarkan kepada kami, Marwan

menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami,

Ubaidillah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari Al

Hasan bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamri, bahwa dia

menceritakan kepadanSa, ada beberapa orang dari sahabat

Rasulullah fB y*g menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah S
bersabda,

)V\'rf '.;1J *'c3'.rl{ rid*t

"Budak wanita mana saja yang menjadi isteri seomng

budak lelaki, dan dia merdel<a, maka dia berhak abs l<hi5ar, selagi

suamin5n belum menggaulin5n."

Mereka berkata, "Dari segi teoritis setiap akad nikah yang

sah, tidak boleh di'ksakhkecuali dengan yakin."

Para ulama qiyas dari kalangan mereka berkata, "Sungguh

dijadikannya hak khigr bagi budak wanita adalah keutamaannya

orang yang merdeka daripada budak, jika hal ini dinilai sama,

maka dia tidak berhak atas khi5nr." Ini semua yang mereka jadikan

hujjah.

.trL'r1;6V l6
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Abu Muhammad (lbnu Hazm) berkata: Seluruh hal ini
bukanlah hujjah bagi mereka. Terkait dengan atsar, bahwa dia
(suami Barirah) seorcmg budak. Tentang hal itu ada perbedaan
pada apa yang diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin @
sebagaimana yang telah kami paparkan sebelumnya.

Yung meriwaSatkan khabar ini dari Aisyah ada tiga; Al
Aswad, Urwah dan Al Qasim. Al Aswad tidak meriwayatkan hal
yang berteda dari Aisyah, bahwa dia (suami Barirah) adalah orang

Snng merdeka. Sedangkan Urwah, meriwayatkan darinya (Aisyah),

seperti yang telah kami paparkan, dia (suami Barirah) seorang

budak.

Diriwayatkan pula dari Urwah selain itu, yaitu Ahmad bin

Qasim menceritakan kepada kami, ayahku Qasim bin Muhammad
bin Qasim menceritakan kepada kami, kakekku Qasim bin
Ashbagh menceritakan kepada kami, Ahmad bin Yazid Al
Mu'allim menceritakan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah
menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari
Hisyam bin Urwah, dari Ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin,
dia berkata, "Suami Barirah adalah oftrng merdeka." Jadi, riwayat
dari Hisyam bin Urwah, dari Ayahnya, dari Ummul Mukminin itu
pun bertentangan.

Sementara Al Qasim bin Muhammad, maka telah

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin
Sy-r'aib; Muhammad bin Isma'il bin Ulayyah mengabarkan

kepadaku, Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami,

Syr'bah bin Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad
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menceritakan kepada kami, dar! Ayahnya, dari Aisyah, dia

menyebutkan bahwa suami Barirah adalah orang y4ng merdeka.

Kemudian Abdurrahman berkata setelah itu, "Aku tidak

mengetahui, bahwa riwayat dari Ummul Mukminn mudhtharib,

dan yang tersisa adalah riwayat Ibnu Abbas, bahwa dia (suami

Barirah) adalah seorang budak saat dia merdeka."

Ini perbedaan riwayat dari Aisyah, yang menyatakan bahwa

dia (suami Barimh) orang yang merdeka saat Barirah

dimerdekakan? Kami tinggalkan perbincangan masalah ini hingga

kami membicarakan mengenai hadits ubaidillah bin Abu Ja'far dan

hadits hnu Mauhab, dari Al Qasim bin Muhammad.

Abu Muhammad (bnu Hazm) berkata: Mengenai khabar

yang di dalamnya disebutkan, " Budak wnnita mana saja yang

menjadi isteri seorang budak lelaki, dan dia merdeka, maka dia

berhak atas khiyar, selagt suaminya belum menggaulinya" Hadits

ini diriwayatkan dari jalur periwayatan Hasan bin Amr bin

Umayyah -dia merupakan periwayat yang tidak diketahui

identitasnya- Udak dikenal, sehingga mengaitkannya dengan

khabar ini gugur.

Kemudian sekalipun riwayat ini shahih, di dalamnp tidak

ada hal yang dapat diladikan hujjah, bahwa budak wanita itu tdak

berhak khiyar saat dia menjadi isteri orang yang merdeka, akan

tetapi di dalamnya terdapat hukum pemerdekaannya saat dia

menjadi isteri seorang budak saia. Dalam riwayat ini tidak

disebutkan terkait pemerdekaan budak ketika menjadi isteri orang

yang merdeka. Jika khabar lainnya shahih mewajibkan
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pemerdekaannya saat dia menjadi isteri orang yang merdeka,

maka hal ini harus dikembalikan kepada makna itu.

Sedangkan mengenai hadits Ibnu Mauhab dari Al Qasim

bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa dirinya memiliki seorang

budak lelaki dan budak wanita, maka Rasulullah $ memerintah-

kannya untuk lebih dulu memerdekakan budak lelaki sebelum

budak wanita. Khabar ini tidaklah shahih.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Uqaili,

dia berkata: Setelah dia menyebutkan khabar ini, dia berkata,

"Khabar ini Udak pemah diketahui, kecuali berasal dari

AMurrahman bin Mauhab -dia merupakan periwayat yang dha'if
." Jadi keterkaitan dengan khabar ini gugur.

Abu Muhammad ([bnu Hazm) berkata: Kemudian sekalipun

khabar irrr shahih, niscaya ini tidak dapat menjadi hujjah, karena di

dalam khabar ini tidak disebutkan bahwa kedua budak tersebut

merupakan suami isteri. Maka menyisipkan perkataan dalam suafu

ldaim itu adalah kedustaan.

Kemudian kalaupun benar, bahwa kedua budak tersebut ifu

adalah sepasang suami isteri, maka di dalam khabar ini tidak

disebutkan, bahwa Nabi $ memerintahkan ifu guna menggugur-

kan hak ldriyu, sang isteri. Menyisipkan hal ini di dalam khabar

tersebut mempakan dusta yang nyata. Sungguh ini merupakan

perkara yang besar, tidak diperbolehkan bagi orang yang kerap

berdusta, tak terkecuali jika mereka berbohong kepada

Rasulullah $, maka itu akan mewajibkan yang bersangkutan

masuk neraka.
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Mungkin saia -jika khabar ini shahih- dalam

permasalahannln ini, Aiq/ah lebih dulu memerdekakan budak

lelaki. Hal ini sesuai dengan firman Allah &,

i;;u*ry.)j
'Alan tebpi pm suami, mempun5ni sfu tingl<aAn

keldihan dadpda istain5a." (Qs. Al Baqamh 12Jr. 2281

Juga berdasarkan ftuman Allah lang menceritakan kisah

Ma4nm,

"Dan anak hlo'-lald frdaklah seperti anak perempuan " (Qs.

Aali llnraan [3], 35)

Juga khabar png diriwaptkan kepada kami dari jalur

periuraSntan Abu Daud, dari Hafsh bin Umar, dari Syu'bah, dari

Amr bin Murrah, dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Syrahbil bin As-

Samth, dia berkah kepada Ka'b bin Murrah atau Murrah bin Ka'b:

C€ritakanlah kepada kami suatu hadits yang engkau pemah

dengar dari Rasrlullah $. Dia pun menyebutkan suafu perkataan,

yang di dalamnlp" " Anng mana aja 5nng memerdelakan seoftng

muslim, u)anib nE rn aia Snng memetdel<akan seoftrng wanib,

dan Haki rra rE afiz gng mernetdel<akan dua omng muslimah,

k"anli Fnqde*an itu adahh pemudekaan dAin5n dari api

neraka. Dangw diap tuhngntn 6pn7 dimerdelal<an) dibalas

dangan (tqt*snln) *tiap tulang dari tuhng-tulangntn (dari api

nq-al<a)."

",;'i( Sti,fr;
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Maka pahala menretd€kakan hdak lelah itu berlipat

ganda- Derrgan ini, mal<a lftabar ti sqAL

Kami mernpercalai -tanpa adar5la keragrnn-, bahwa

Nabi $ fidak pernah benrsaha untuk menggpgurkan hak yang

telah Allah urajibkan bagi u/anita 1nng dimerdekakan, -maka

keterkaitan mereka derrgan khabar ini pun lorni taldni telah batal

dan tidak ada permasalahan di shi.

Sementara pertrataan merdra *Tidaldah diperbolehkan

men-fasl<h akad 1ang slrahilr" keqnh dengan adanla keyakinan",

mereka benar, jika l<ami tdak tnhn, niscaga kami pun tdak akan

mengatakannln.

Terkait dengan ulama qiyas, 'srngguh kami menjadikan

hak khgnr pada budak u,anita itl lantaran keutamaan orang yang

merdeka dadpada h-rdah' dalspaan ini dusta- Hal ini tidak pemah

ditemukan berasal dari Rasulullah *. Karni memohon per-

lindungan kepada Allah, dari keberanian menisbatkan sesuahr

kepada Rasulullah #, kemudian menisbatkan sesuafu kepada

Allah. Sungguh mengerialan perintah lantaran perintahnya ifu pun

demikian. Hal ini belum pernah dikabarkan oleh Allah dan tidak

pula Rasul-Np #. Tanpa dimgukan lagi bahu/a ini merupakan

dusta terhadap Allah dan jr1ga Ra$l-rya *i.
Abu Muhammad bertota Tilak ada 1nng tersisa kecuali

perterrbngan riwalnt yang bersrmber dari lbnu Abbas, "Suami

Barirah mempakan seorarg hdalq saat Barirah dimerdekakan."

Dengan riungrat 1nng b€r$mb€r dati Aist/ah Ummul Mukminin,

menyatakan bahwa suami Barirah orang !,ang merdeka saat

Barirah dimerdekakan-
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Kedua riwayat ni shahih, tak terkecuali riwayat Al Aswad

dari Aisyah Ummul Mukminin. Riwayat ini bertentangan dengan

riwayat dari Urwah tentang hal ifu. Semuanya bertentangan

dengan riwaSnt Al Qasim, nalnun yang kami temui adalah semua

riwayat itu disepakati oleh para ulama dan tidak ada kedustaan di

dalamnya. Selagi riwayat para periwayat yang tsiqah dapat

dipadukan, maka tidak boleh ada yang menisbatkan dusta atau

juga praduga kepada sebagian mereka.

Ketahuilah, bahwa orang yang berkata, "Suami Barirah itu

seoftmg budak", dan juga orang yang berkata, "Suami Barirah itu

omng 5rang merdeka", benar adanya bahwa suami Barirah ifu

memang sebelumnya seorang budak kemudian dia dimerdekakan,

sehingga dia menjadi orang yang merdeka. Namun hal ini tdak

keluar dari apa yang tertera dalam riwayat hnu Abbas, bahwa dia

($lami Barirah) seoftmg budak sebelum dimerdekakan, tetapi ini

telah keluar dari perkam, bahwa dia mengetahuinya dalam kondisi

sebagai budak atau dia mengetahui akan kemerdekaannln.

Diriwayatkan dari Aisyah @, bahwa yang dia ketahui

adalah bahwa suami Barirah adalah orang yang merdeka, saat

Barirah dimerdekakan, bukan seperti yang ada dalam riwayat

Utsman bin Abu Syaibah, "Jika dia orang lnng merdeka, maka

Nabi $ tdak akan memberikan hak l<h$pr kepadanln." Ini

men-rpakan Ummul Mukminin, mungkin juga ini

mempakan orang lain selain perkataan Aisph Ummul

Mukminin. Jika demikian adan5n, maka tidak boleh menisbatkan

perkataan ini kepadanya (Aisyah Ummul Mukminin) dengan

dugaan belaka.
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ndak ada 5nng berteda pendapat, baik itr-r ulama ma&hab

Maliki, Asy-Syafi'i, Hanbali dan Azh-Zhahiri, bahwa iika dua orang

5nng adil itu bersalrsi, bahwa ini kami ketahui sebagai seoremg

budak yang dimiliki oleh seorang hran, dan dua orang Snng adil

lainnya mengatakan, bahwa kami mengetahuinSn dia adalah orang

lnng merdeka, maka hukum yang berlaku adalah wajibnya

mengatakan dengan perkataan oftIng ihr mertrpakan orang yang

merdeka, karena dua orang ini bersaksi atas tambahan

pengetahuan yang mereka miliki.

Kemudian kita tinggalkan ini semtn, dan kami mengatakan,

"Anggaplah jika kalian beranggapan bahwa tdak ada lnng
meriwayatkan bahwa suami Barirah oremg png merdeka, bahkan

tidak ada periwayat yang berbeda pendapat merSntakan bahwa

dia merupakan budak saat Barirah dimerdekakan; lantas apakah

pemah ada walaupun sekali khabar shahih Snng menyatakan,

bahwa Rasulullah S bersaMa, 'Sungguh alm beri dia hak l<hi5ar,

karena dia menjadi isteri seorang budak. Seandainya suaminya

orang yang merdeka, maka aku fidak akan berikan hak khiyar

kepadanya'."

Perkara ini fidak pemah ditemui sarna sekali dari

Rasulullah #; tidak dalam riwayat yang shahih, dan tidak pula

dalam riwayat yang cacat. Tidak ada jalan lagi al<an adanln hal ini,

maka shahih, bahwa Nabi $ tidak memerdekakan Barimh yang

diberi hak khiyar antara memilih urntuk tetap tinggal bersama

suaminya atau berpisah dengannp, hal ini Udak diragukan lagi,

sehingga seseoftmg tidak boleh hal ini dan tidak boleh

juga menambahkan hukrm di dalamnln.
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Tidak ada bedanya antara orang yang mendalnrn, bahwa

Rasulullah $ memberikan hak l<hiyar kepada Barirah, lantaran

suaminya seorang budak dengan klaim lain yang menyatakan,

bahwa Rasulullah I fidak memberikan kepadan5a hak khijnr
kecuali karena suaminln berkulit hitam, juga tidak ada perbedaan

dengan orang png mendakva dengan klaim yang ketiga, bahwa

pemberian hak kh4nr,lantaran narrra suaminya adalah Mughits.

Selunrh dugaan ini dust4 tidak ada seorcmg pun yang boleh

mengatakan hal tersebut, bahkan menghukumi dengannya, narnun

yang benar adalah, bahwa Rasulullah $ memberikan hak khijnr
kepada budak yang dimerdekakan, yaitu antara dia ingin berpisah

dengan suaminya atau tetap hidup bersamanya, fidak ada perkara

tambahan lainnya. Oleh karena ihr, maka wajiblah orang yang

dimerdekakan diberikan hak l<hi5nrdan tidak lebih.

Diantara perkara yang diperselisihkan adalah apakah hak

khi5nrbudak wanita terputus dengan persefubuhan yang dilakukan

zuaminya ataukah fidak?

Diriwaptkan kepada kami dari jalur periuaptan Hammad

bin Salamah, dari Khalid Al Ha&&a', dari Abu Qilabah, bahwa

Umar bin Al l&aththab pernah berkata tentang perkara Barirah,

"Jika suaminSra telah menggaulinya, maka dia tidak lagi memiliki

hak lrh$nr." I{habar irrr munqathi'.

Diriurayatkan dari iahr periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Qatadah, dari Sulairnan bin Yasar, dia berkata: Hafshah

Ummul Mukminin mernerdekakan seorcmg budak wanita, yang

bemama Zabm'. Kemudian Hafshah berkata kepadanp,
"Ketahuilah, jika zuamimu srrdah menggaulimu, maka kamu tidak
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bettnk aB khirar-" Dengan riura!/at ini pula Sulaiman bin Yasar

. Dfi,a!,atran pnrla secara slnhih dari Qatadah, Az-

Zuhd dan Nafi' maublb'nu Urnar-

Ularna lainryTa berpandapat,'Jika suamintn menggaulinya,

semenhra dia fidak mmgetahui iilo da memiliki hak l<h$nr, maka

khi5nr-nya fidak tqlrrr dengan kondisi seperti itu. Namun iika dia

mengehhui hal, maka l:rrk lhlyrnW gugur."

Diriuayatkan dari ,"hrr peritrayatan AMurrazzaq, dari

Srfuan Ats-Tsauri, dari Khalid N Hadzdza', dari Abu Qilabah,

bahura Umar bin Al Khafi*rab pernah berkata, "Apabila suamin3n

menggaulinln setdah dia rnengetahui bahura dirinya memiliki hak

khi5nr, maka dia tidak lagi memilikinya." Ini riwayat

yang munqalhi'.

Diriuayatkan dari jahr pedurayatan Abdunazzaq, dari Ibnu

Juraij: Aku dikabarkan dari AMulllah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa

Ibnu Umar berkata, "Jika slnminya menggaulinya -dan dia (budak

wanita) telah merrgetahui-, maka dia tdak memiliki hak khiyar,

namun jilo suelminya menggaulinp -sementara dia Udak

mengetahui,- maka dia memiliki hak khiyar jil<a dia telah

mengetahuinya. Jika sang zuaminla menggaulinya seribu kali

hingga orang-orang yang adil ifu bersaksi, bahwa wanita ih.r telah

mengetahui; apakah dia masih memiliki hak khitnn" Riwayat ini

munqathi'.

Diriruaptkan dari iah:r periwayatan AMurrazzaq, dari hnu

Juraij: Aku dikabadGn dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata, "Jika

budak wanita ifu meniadi isteri seorang budak, dan dirinp tidak

mengetahui, bahwa dia memihki hak khi5nr, atau dia tdak
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dib€rikan hak khi5nr, hirrgga suaminya memerdekakannya, atau

$Eminlra meninggal dunia, atau dia yang meninggal dunia, maka

keduanlra saling meunrisi." Sanad riwayat ini terputus. Dengan

inilah, Sa'id bin Al Musa5ryib berpendapat.

Pendapat yang lain -lrang juga lain derajatnya-, diriwaSntkan

ke@a kami dari jahrr periura5atan AMurrazzaq, dari Sufuan Ats-

Tsar.ri, dia berkata, "Apabila dia dimerdekakan, dan suaminya

bsamanta dalam srratrr majelis, sementara dia mengetahui,

bahura hingga dirinp berdiri, dia tidak memiliki hak khi5nr. Maka

jika dia mengalui, bahun dia tidak mengetahuinya, maka dia

diminta kernudian diberikan hak khiyar."

Sut/an berkata, "Dengan ifulah oremg mengatakan, bahwa

dia memiliki hak l<hi5nr selamanSn hingga sang Imam

mernberherrtikan hal ifu dan memberikannya hak khiyar." Inilah

yang sampai kepadalu.

Abtr Muhammad 0bnu Hazm) berkata, Sufipn Ats-Tsauri

menyebrXkan seperti pendapat kami dari orang yang bersamilgd,

atau ulama s€belurnnta. Ibnu Mas'ud berkata seperti yang telah

lomi papa*an, bahura hak khi5ar itu tetap ada padanya, akan

tetapi dia tidak berhak kh$rar hirrggu suaminya atau dirinya

meninggal dmia-

Abu Hanifah dan ulama ma&habnya berkata, "Dia

merniliki hak khitnr selagi dia tidak mengetahui, narnun jika dia

telah mengetahuirya, maka dia tidak lagi memiliki hak l<hiyar

keoali iil<a dia mash ada di dalam majelis."

IGrni menernukan, bahwa mereka berhujjah dengan khabar

png tdah kami sehxt<an sebelumnya, diriwayatkan dari jalur
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periwaptan Al Hasan bin Amr bin Umal6nh, dan kami telah

menjelaskan ke dha ?fan riuralat tersebut.

Mereka iuga menyebutkan abar lainn37a, diriwalptkan dari

jalur periunptan Abu Daud, Abdul Adz bin Yahfra -Abu Al

Ashbagh Al HarranF menceritakan kepada kami, Muhammad

-hnu Salamah- menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin

Ishaq, dari Abu Ja'far, Aban bin Shalih dan Hiqram bin Uru/ah,

Abu Ja'far berkata, "Sungguh Barirah.' Aban dari Mujahid

berkata, "Sungguh Barirah." Hiqnm bin Urunh dari a3nhnya, dari

Aisyah ber&ata, "Sungguh Barirah ifu merdeka.' Kemudian

mereka semua sepakat, bahwa Rasulullah $ memberinlp hak

khiyar, serr5ra bersaMa kepadanya, " Apbila dia (smmimu)

menggaulimu, mal<a frdak ada hak khi5nr bagimu."

Abu Muhammad (hnu Hazm) berkata, Abu Al Ashbagh Al

Harrani mempakan periwalnt yang dha'if, haditsnp mungl<ar.

Abu Muhammad 0bnu Hazm) berkata: Telah diriwaftkan
secara shahih, dari Rasxiullah &i, beliau menrberikannya hak

khi5nr, maka jangan sampai perihal persefubuhan dan juga

lamanya sang suami itu tinggal bersama isterinya

hak khigrini, sebab tidak ada nashyang shahih mengenai hal itu.

Hukum Nabi $ tidak batal dengan pendapat seseoftmg. Tidak

pula ada hujiah selain beliau $.
Suatu kaum berkata, "Dia tidak boleh diberi hak l<hi5ar

melahrkan allcrd kiabahsaat dia dimerdekakan."

Diriuralptkan secara shahih dari lbrahim An-Nal<tra'i, 'Jika

suamin5n membantr:rrya dalam al<ad, kiablrnya, maka dia tidak

memiliki hak khitnr."
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Diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan, "Tidak ada

l<higar bagi budak mul<abb apabila dia dimerdekakan." Ini juga

pendapat Atha', Abu Qilabah dan Az-Zuhri.

Diriwalntkan pula secara shahih dari hnu Sirin dan Asy
Sln'bi.

Kami pun meriwayratkannya dari Jabir bin Zaid, bahwa dia

berhak atas khgar. Dengan ini Abu Hanifah, Malik, AsySyafi'i,

Abu Sulaiman dan para sahabat mereka berpendapat. Dengannya

pula kami berpendapat.

Sufun Ats-Tsauri berkata, "Jika dia menikah setelah

melakukan akad kiabah, maka dia tiak memiliki hak khi5nr,

narnun jika dia menikah sebelum dirinya mengadakan akad

kibbah, atau bersamaan dengan pemerdekaan, maka dia memiliki

hak khi5nr."

Abu Muhammad fibnu Hazrn) berkata: Rasulullah #t
merrberikan hak l<hi5ar bagi budak unnita yang dimendekakan,

dan Udak mengkhr"rsuskan ada atau tidak adanln al<ad mulabbah,

sehingga Udak boleh mengkhususkan budak wanita lang
dimerdekakan ifu dari orang yang memerdekakannln.

Perkara yang menuai perbedaan pendapat lainnya adalah,

apakah khi5nr hdak unnita yang memilih berpisah dengan

suamintn ihr bq?rti fasakhatau thalak?

Diriun5ntkan se@ra shahih dari Qatadah, bahun itu
m€npakan satu thahk ba'in.

Diriunptkan juga kepada lorni dari Umar bin Abdul Mz,

-dan ini menrpakan pendapat Abu Hanifah, Malik serta para
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ulama madzhab mereka berdua-. Diriua5ntkan dari Atha', bahwa

itu merupakan thalak safu. Diriuralntkan pula se@ra shahih

darinya, bahr,ua itu adalah fasal<h bulon thalak. Diriu4atkan dari

Hammad bin Abu Sulaiman dan lbrahim An-Nakha'i. Kami pun

meriwaptkan ifu dari Thawus, dan ini merupakan pendapat Aq1

Slnfi'i, Ahrnad bin Hanbal, Ish4 bin Rahar,raih, Abu Sulaiman

dan para ulama madzhab mereka.

Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Penamaan dalam

syariat adalah hak prerogatif Rasulullah $. Rasulullah ti belum

pernah sarna sekali menamai pisahnya budak wanita yang

dimerdekakan dari suaminya ifu sebagai thalak. Tidak pula ada

hukum 5nng berkaitan dengan thalak dalam hal ini kecuali hanln

perkara iddah, sehingga tidak boleh ada orang ynng menamai

perkara ini dengan sebutan thalak.

Allah S berfirman,

q{i,t i;-( $ut:, fi Yr:g'fr| Sya Ly

fliL 
"iAj wi,;* cr'isi J y i,# "\w o)

@dirti#i
" lfu tidak lain han5nlah nann-nana tnng lamu dan bapk-

bapak l<amu mengadalannSm; Allah tidak menurunkan suafu

ketemnganpun untuk (menyembah)n5n. Merel<a frdak lain hanplah
mengikuti angl<aan-*ngkaan, dan ap tnng diingini oleh haum

nafsu merel<a dan saungguhnSn telah daang Wtuniuk ke@a
merel<a dari Tuhan merel<a." (Qs. An-Najm [53]: 23)
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Benar adanln, bahwa itu bukanlah thalak, akan tetapi ifu

merupakan perpisahan, atau fasakh, atau juga lawan kata dari

nikah, yaitu setiap ungkapan yang menyatakan batalnya tali

pemikahan.

Diriwalntkan secara shahih dan Qatadah, "Dia berhak

mendapatkan setengah mahar." Para sahabat kami berkata, "Dia

berhak mendapatkan seluruh mahar."

Abu Muhammad 0bnu Hazm) berkata: Tadi telah kami

jelaskan bahwa ihr bukanlah thalak, maka batallah pendapat orang

yang mengatakan, bahwa dia berhak atas separuh mahar, sebab

Allah 8b fidak menetapkan ketentuan separuh mahar kecuali pada

perkara thalak sebelum isteri digauli.

Kami menemukan, bahwa Allah @ berfirman,

"'-^tr'e,ii3'25:4t 3'q
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wmnik (yan7 kamu

nikahi) sebagai pembeian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-

Nisaa' [4]:4],.

Maka benar sudah, bahwa mahar itu adalah miliknya dan

tidak ada yang menggugurkannya, tidak ada hukum lainnya kecuali

Allah-lah yang menggugurkan perkara itu. Separuh mahar itu

adalah perkara thalak yang belum digauli. Selain itu, maka tidak

diragukan lagi bahwa itu mempakan kezhaliman.

Jika dikatakan, Rasulullah ,$ bersabda,

rt ot o/

.Vf A'dJLiJ qa;
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"Ia (nnhar) ffih mifrlaSa sdagai komptasi agkau
meninb kehalalan kanafiannya-"

Mal<a kami lratakan: ItrE alod niloh iu adalah alod
dihalalkanryn kernahnn s€orang wanita" dan Nabi $ tdak

mengahkan, bahura rnahar ifu adahh miliknlp hntaran engkau

mengaulinlp, sehirgga r,rajiblah sernu.r rnahar ifu bagi u,anita

tersehrt.

Begitu prla hakrya pada unnita !Er{l mqlfasakh
pemikahan sebelum dia dgauli dengan cara srnpah li'an ataru

menjadi dengan cara disrsui, a1ahn17a atau lokekryn

menggauli wanita ifu, atau arnknya 1rang rn€ngsauli wanita ifu
lantaran dia frdak tahu, atau juga dengan s€ngara melalnrkan

perzinaan, atau dengan cara dia diserahkan kepada kehnrgantp

Iantaran suaminlra kafir, abu sang suami diseralrkan kepada

keluargany'a lantaran dia (wanita itu bukan hdak mulahQ, ataru

dia murtad; atau dia atau s?rrrErcilrrxr murtad; atau dia

(budak unnita) meninggal dunia, atau sraminSn 37ang meninggal

dtrnia, sementara shtus keislamannya masih diperbincangkan pada

semua ini-

Sekelompok kaum mengatakan, bahwa menjadi

batal lantaran sebab-sebab di atas. Ini menrpalran benfuk

berlindung kepada syetan dan meniauhi Islam. I-antas apakah

rnahar dirinlp itu tidak lain har5n seperti s€bagian dari semua

utangn5n sebehm itu, dan frdak ada pededaan dalarn hal hi.

Abu Muhammad (lbnu Hazrn) berkata: Sang srami tdak
boleh bers€nang€€nang dengannlra dalarn kondisi tersehrt, karena

Allah e b€fum pernah meniadikan p€rkan
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kesrali hanlra pada perkara thalak saja, berdasarkan pada firman

Arbh e,

'i..x &rigi;*'Gcfr
'Maka wungguhn5n dia telah befiwt zhafrm tahdap

difiry/a stdhi"(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

1947 - Masalah: Orang yang mempunlni isteri budak

wanita, lalu dia menrilikiqn atau memiliki sebagiannya -baik

bagian yang dia miliki itu sedikit ataupun barryuk- dengan sisi

apafm dia dapat memilikinlra baik iu dengan cara mernperoleh

warisan, membelinya, atau mendapatkan hibah, atau

men!rcilranlra, atau lain sebagainp, maka pemikahannta dengan

hrdak unnita tersebut f6akh tepat setelah adanya kepernilikan,

baik dengan cara mengehrar*an budak wanita itu dari ke,pernilikan

dirinya dengan cara mernerdekakan, atau lain sebagain!,a, atau

irya dia Udak mengeluarkan budak uanita tersehrt dari

kepernilikan dirinya.

Bedu pula u,anita merdeka !,ang menikah dengan budak

lalClald, dan dh mernilikinp atau memiliki sebaghnnya, dari sisi

apa saia dh dapat mernilikinlp; maka p€mikahannta dengan

hdak l4ah itu langsLmg menfrdi faakh, baik unnita ihr

mense&rart€n hdak lelaldr{,a dari keeernilikannp lantaran

dimerdekal@t, atarr irya lEng lainnya, atau dia tdak

m€ng€luadon hdak ldah iU dari stats keeernilikan dirinp.
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Apabila anail(. nraminya rnemiliki budak wafta, atau lpng
memilikin5a adalah aph dari suami, ahu ibu dari sLrarni; atau

budak flamrnyra, uF." 3Ve isterinSn memihki budah atau anak

isteriny4 a$u ibu istrinya, atau budak lelakin5n, atau juga 4phnya
yang memiliki il*, maka pemilrahan tdaldah menjadi fasakh

dengan'apa yang teldr disebutkan.

Begifu juga, jika seorang lelaki yang menrulai pernilohan

budakwanita ayahnya yang tidak dihalalkan kecrmli bagi sarrg ayah

saja, atau menikahi budak wanita anakn3n prg tidak halal kecuali

bagi sang arnk saja, atau menilrahi budak unnita ihrn16 atau

budak wanita anak perempuannya, atau hdak uanita milik hdak
wanitanln, atau budak wanita dari hldak ldakinya, atau juga

seorcng wanita yang mernilih pemikahan dengan budak ldaki
ayahnln, atau budak; lelaki anak lelakinlq atau btdak ldald

ibun5n, atau budak. lelaki,dari,anak peremprannlp, atau h.dak
lelaki milik ;budak ,lelakinyra, iatau budak lelaki rnilik budak

perempuannya, maka ifu semua halal dan diperbolehkan.

;/ DahlnSa adatifi 'firrflart"A[aht$];

@'oi6$fq&,*,

5 d;10r,{f @,6iW €rh ;i ir_$;

"qDan afttrgqarzg glang menjaga tcqn*awW, k@nfr
terhadap isteri-istei mqeka abu budak gng mqd<a miliki, nnh

' 'i ' ::l-'

{5tet#@ fu{frffg-#iKr1,6
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mencari tnng di batk itu, maka merel<a ifukh orang-oGng yang

melampaui babs." (Qs. Al Mu:minuun 1231:5-7l'

Allah & fidak mempefuolehkan kecuali itu adalah isterinya,

atau budaknya, dan Allah memisahkan antara keduanya. Kedua

nama ini Allah pisahkan antara keduanya, maka fldak boleh

dikatakan, "Keduanya ihr adalah sahl", kecuali dengan adanya

nash yang meurajibkan hal tersebut. Nyatanya di sini tidak ada

nash, dan tidak p-ula ada yang manrajibkan adanya isfilah "isteri'l

dan juga narna atas budak wanita unfuk seorang lelaki.

rBerdasarkan ini, maka haramlah bagi seorang lelaki unfuk

menikahi budak wanitanya tanpa memerdekakannya, atau dengan

card mengeluarkannya dari kepemilikannya. Diharamkan pula bagi

seortrng wanita menikahi budak lelakinya tanpa memerdekakan

sebelumnla, atau dengan cara mengel dari kepemilikan-

nya. Begihr juga, perkara ini sangat mustahil sebagian dari mereka

menjadi isteri dari sebagian budak lainnSn, dan sebaliknya, dengan

dalil ayat yang telah kami sebutkan di atas.

Apabila yang telah kami paparkan ini benar adanya, maka

wajib kiranya kepemilikan itu dapat menafikan tali pemikahan,

sehingga kedua hal ini tidak boleh dikumpulkan. Dari perkara ini

pula, wajiblah jika seomrng lelaki memilikinya atau memiliki

sebagian budak wanita, maka dia adalah budaknya lelaki itu, atau

sebagian budak lelaki itu, sehingga tidak mungkin lelaki itu menjadi

suami bagunya, begitu juga sebagian budak tidak mungkin menjadi

isteri budak lainnSra, maka fidak diragukan lag fasat<lrnya

pemikahan tersebut.

Allah & iuga berfirman,
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'iiL$|);;T'U#rltJ"i,*FISj

i/'b;1 ii,frt'ti, ils L Jt'tr-v <r-$-{,
'J€,r*(SeEAJS';f,19-<)-;rS'-G

5 €4;:,Y{ 
'1 

a,,{"u'$5€4;,hr.
(, 5'bg%r r1'"gA -,rr 5 G:;r-r;. 5 i*t t

'ii!s6;K1;

"I(ablcanlah kefia tmnib gry, fua4 'Iffit&h
mqelra mqtalnn pndatganrya, dan kqmbanryn, enhnsanhh
merel<a manmpklan pahiasannya, kaafr 5png (U6a) mtnpk
dari pdarya. Dan hqilakhh mqda nqrutufun tatu, todxrg

dan janganhh mernmpkla n Fniaaruryp k@afr
kepda snrni maeka, abu a5ah mqda, abu aSah snmi
merela, abu pfim-pttm maela, abu pttatpttn sruni
merel<a, abu ardananilan lahrlald mada abu fia-putm
sudan lelaki maeka, abu pttm-pttaa anfun Fanptmn
m*el<a, abu tnnibwnib Islan, abu h,fuk&fuk trurg rru&
miliki'-'(G. ArNrnrr [24]: 31).

Allah $ memisahkan antara sryang ldald d€ngan hdak
tmnitaq;a, maka waiib hdak uanita seaan1l ldald
fdak boleh meniadi isterinlra sama sd€ft.
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Diriwayatkan kepada kami dari jalw periwayatan Sa'id bin

Manshur, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari

Ubaidillah bin Ubaid Al lGla'i, dari Makhul tentang seorang

u,anita yang meurarisi suaminya, yang mempakan seorang budak-

dari sebagian anak uanita ihr, dia berkata, "Suami itu tidak boleh

mdahrkannla.' AIi bin Abu Thalib berkata, "Dia diperintahkan

untuk menthalak isterinya. "

Dirtuvayatkan secara shahih dari Ubaidillah bin Abdullah bin

Utbah dan lbrahim An-Nakha'i, "Apabila sang wanita

menrerdekalon s€telah dia memilikinp, maka tetap

dalam pernitotnn m6eka."

Abu Muhammad fibnu Hazm) berkata: Pendapat ini salah,

karenaiilo dernildan kondisinya, maka pernitchan ihr dibenarkan -

sekalip.rr itu hanya sekeiap- dan jika png sesaat itu dibenarkan,

maka s€telah ihr pln dibena*an -budak uranita analarla ihr

hrkanlah hrdak uranita milik a3nhnya, juga burkan milik anakqp-,
karena AIhh t Uertrrnaru

5 ir?-t1u'{r @ t E €;A l'ris

"hn onngongl tnry manftga kqnaharuW, k@nfr
ddap iilqi-irtqi mqda abu hfuk grryI mqela mifrki, naka

srgpfuW ,M* dalan, lpl hri fr& tqela." (Qs. Al

iftr'mirrm tA[ tr]
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Jika itu adalah budak u/anita dari ayahqTa, maka budak
wanita ifu haram bag anak sang ayah. Dengan inilah karni
berpendapat mengenai budak uanita seorang hdak lelaki dan
budak lelaki dari budak wanita, udak ada png menjadi mil'ik sang
majikan kecuali dia dilepaskan dari kepemilikan sang budak,
sehingga saat itu pula dia menjadi milik majikan tersebut.

Apabila seseorcmg ada yang b€rh$ah dengan khabar
shahih dari Rasulullah #r,

*|-u6rui
".fuglau dan hartatnu adalah mifrk ayalrnu."

Kami katakan, riwayat ni &-mnl<h dengan perkara harta
warisan, dan juga dengan ayat yang telah kami sebutkan.

1948. Masalah: Tidak ada iddah dan beragam sisi
fasakh yang telah kami sebutkan, kecuali dalam perkara kematian
dan budak merdeka yang memilih trnfuk berpisah dengan
suaminya, lantamn adanya perintah Rasrnulah $ kepada kedua
wanita itu. Beliau tidak memerintahkan png lainnya unfuk ber-
iddah, juga tidak boleh memerintahkan hdak vuanita untuk ber-
iddah, sebab ifu merupakan syariat yang tidak diizinkan oleh
Allah &.

ndak boleh juga mengqiyaskan fasalfi nikah ini tefiadap
perkara thalak, karena keduanp berbeda. s€bab, thalak tdak
terjadi kecuali dengan adanya ucapan suami png menthalak dan
berdasarkan pilihannya, sedangkan fasakh nikah dapat terjadi
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meski tanpa ucapan sang suami -baik dia suka maupun tidak-,

lantas bagaimana? Semua qips itu nyatanla batil.

Diriwalatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al

Bukhari, hrahim bin Musa menceritakan kepada kami, Hisyam bin

Yusuf menceritakan kepada kami, dari Ibnu Jura{, dia berkata:

Atha' berkata dari hnu Abbas, "Mereka (para sahabat) apabila

ada wanita yang berhijrah dari negeri harbi, maka ruanita itu fidak

dipinang hingga dia haid dan suci. Jika wanita itu suci, maka dia

boleh dinikahi."

Inilah hnu Abbas yang menceritakan, bahwa secara global

ini merupakan pertuatan sahabat, sehingga tidak boleh diselisihi,

dan dengan itu pula adanya nash, yaitu firman Allah &,

"* 
u*A ?&r'L r;:(

Jt- rii;; fi ,*i, "i#:b l,E'"**, {A Kt''6;^;:A

"Hai orang-onng Wng beriman, apabila dakng berhijrah

kepadamu perempuan-perempuan yang beiman, maka hendaHah

kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang

keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa

mereka ftenar-benar) beriman, maka ianganlah kamu kembalikan

mereka kepada (suarni-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka

tiada halal bagi onng-orang kafir itu dan omng-orang kaftr itu

'"_,tri W-

#'tL{i}.:\-f ,i},t:ri;t;':U'i{;'{L'}1:K{t
a

ol
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tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kryda (samis@ni)
merel<a, mahar Jnng telah merel<a b4nr. dan tida dm absnu
mengawini merel<a apbila l<amu blnr kepada mqel<a
maham5a." (Qs.AI Mumtahanah [50]: 10]

Dalam ayrat ini, Allah Udak marajibkan i&h bagi para
wanita }rang pernikahannva drfasl<h dari para suaminta lantaran
keislaman mereka (pam unnita).
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KITAB TFIAIAK

L949- Masalah: Tentang perceraian, barangsiapa gang

ingin rn€nceraikan istuinp yang telah dia gauli, maka dia tidak

bol€h mencerailonnlTa saat dia (sang isti) haid, dan tidak pula saat

dia (sang isfui) suci, !,ang mana sang suami telah menggaulin5n.

Apabila dia menceraikan isbinya, baik dengan thalak safu atau

6alak dua, pada saat istinya suci, dimana saat ifu dia telah

mengsaulir5la; atau pada saat dia haid, maka perceraian ifu tdak

bisa terlaksana" sementara sang isti tetap berstafus sebagai

btirrya. Kecuah dia menceraikan sebanSak tiga kali; baik dengan

cara satr derri sahr atau sekaligus, maka perceraiannya itu lazim

terlalsana.

Apabila dia menceraikan istrinp saat sang isti zuci, dimana

saat ihr da tdak menggaulin5a, maka perceraian ini adalah
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perceraian Sunnah lagi terlaksana, -bagaimanapun dia

menceraikannya-. Jika dia mau, maka dia boleh menjatuhkan

thalak satu dan jika dia mau, maka dia boleh menjatuhkan thalak

dua sekaligus, serta jika dia mau, maka dia boleh menjahrhkan

talak tiga sekaligus.

Apabila istrinya itu sedang hamil; baik hasil hubungan

darinya atau pun orang lain, maka dia boleh menceraikannya saat

sang isfui ifu hamil, dan perceraiannya ifu terlaksana, walaupun dia

telah menggaulinya. Namun apabila dia tdak pemah

menggaulinya sedikitpun, maka dia boleh menceraikannya; baik
saat dia suci ataupun saat dia haid. Jika sang suami mau, maka dia
boleh menjatuhkan thalak satu dan jika dia mau, maka dia boleh

menjafuhkan thalak dua serta jika dia mau, maka dia boleh
menjatuhkan thalak tiga. Apabila istrinya itu Udak pemah haid

sekali pun atau haidnya telah berhenti, maka dia boleh

menceraikannya, sebagaimana yang telah kami sampaikan tentang
isfui hamil, kapan saja dia mau.

Sedangkan dalam apa yang telah kami sebutkan terdapat

-perselisihan pendapat terkait dengan tiga hal:

Pertama, apakah perceraian bid'ah yang menyelisihi
perintah Allah fr bisa terlaksana atau tidak?

Kedua, apakah tiga kali perceraian termasuk bid'ah atau
fidak?

Ketig4 tentang ciri-ciri perceraian Sunnah.

Dalil dari pendapat kami adalah firman Allah &,
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/a ,/o\ryqlzz l,r-t a
V:x; i+

i; *ei * *L-:5 K $y- fi(" tji W-

qw "F 6 4i:.::'
i';W,'"$ffi"r|r{,

'Wehai oftng-onng Wng beriman, apabila kamu mAhikaln

perempuan tang beriman, kemudian kamu ceiiiikl.an

mqeka sebelum l<amu men@mpuin3n, maka sel<ali-sel<ali tidak

rcjib abs mqeka iddah bagimu Wng kamu . minta

. Maka bertlah mereka mutlah .dan

mereka ifu dengan ara lmng sebaik-baiknya." (Qs. Al

Ah?aab [33]:49).

Allah fr membolehkan seorang lelaki untuk mencerai istui

yang tidak pemah digauli, dan dalam menceraikannya itu, waktu

serta bilangan tidak dihitung, maka hukumnya pasti demikian yaitu

thalaknya terlaksana, walaupun sang suami telah menggaulinya

dan sang isti telah lama tinggal bersamanya, nalnun sang suami

tdak menggaulin5a lagr, kemudian dia hamil. Karena pada

dasamya dia tidak menggaulinya lagi.

Penyebab hal itu adalah, bahwa sang istri bukanlah seorang

muhshanah, karena Allah & naal mengecualikan apapun dari hal

itu.

Allah S berfirman,
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ti3 (tV q;l e 6 fi k; ;UJ t-.:i;v,

\5,8, o{ftW<;.
" Dan tdaHah kami (,rbdl) funtn, keanali dangan winbh

Tuhanmu- Kepunjman-Nya-kh apa-apa tnng ada di hadapan ki4
ap-apa tnng ada di belakang kia dan ap-ap tnng ada di anbn
kduanya, dan tidaklah Tuhanmu lupa." (es. Maqnm t19l: 64).

sedangkan orang yang membeda-bedakan antara beberapa
hukum ini adalah orang yang menentang lagi mensyariatkan dalam
agama, apa yang udak diizinkan oleh Allah &.

Jika ada Sang bertanya, "Darimanakah kalian menent,kan
hukum tersebut terkait dengan perempuan-perernpuan Ahli lftab
jika mereka diceraikan oleh o,=mg-o*mg mukmin, sementara
kalian membatalkan qiyas?"

Maka kami menjawab: Karena Allah & berfirman,

" Dan hendaklah karnu mernufuskan wten di anbn
mqela mqturut ap yang difurunl<an Allah," (es. Al Maa'dah
[5]: 49).

Alhh & iuga berftrman,

)7i3jt4aF6;
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'A'fiL

V"f 6'## { Y X:r!,"* oL ru &S

"Dan penngilah mereka, supaw iangan ada finah dan

supJ/a agama ifu semab-mata untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]:

3e).

Yang paling khusus dari semua ayat di atas, unfuk

menjawab pertanyaan ini adalah firman Alhh e,

uz

^A,j';i
" ndak ada keowjiban membayar (mahar) aa, kariu, iika

kamu mencenikan isti-isti kamu sebelum kamu bercampur

dengan mereka dan sebelum kamu menenfukan maharnya," (Qs.

Al Baqarah l2l:2361.

Allah S menyamaratakan semua perempuan dan Dia tidak

lebih mengkhususkan perempuan mukmin daripada perempuan

kafir. Ini adalah firman Allah @ terkait dengan seorang ishi yang

tidak digauli.

Sedangkan dalil tentang seorang istri yang telah digauli

adalah firman Allah &,
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W *U'h'"#'.'4i 5Ir 6ySi W-

{; 'w-;. U €j;-? i\H.,'ffi WG7:g

i; ifr i:L ay,; W rbi,, --rrr, 6 J y- <#1
41';rt ifi ati { "i,fr '$, 3:. ;'1 i;*'q

@fii,a$":,
" Wahai Nabi, apabila kamu mencenikan isbi-isterimu maka

hendaklah kanu cenikan merel<a pada uakfu merel<a dapat
iddahnya (vang vvajar) dan hitunglah uaktu iddah itu

serTa berbkualah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjal<an pefiuabn keji Snng
temng. Itulah hukum-hukum Allah dan yang
melanggar hukun-hukum Allah, maka sesungguhnya dia tetah

befruat zhalim terhadap dirin5n sendii. Katnu tidak mengetahui
banngkali Allah mengadakan sesudah ifu sauafu hal lang baru."
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Iddah tidak menjadi bagian dari perceraian kecuali
perceraian terhadap seorang istri yang telah digauli, lalu Allah &
memberitahukan kepada kita, bagaimana cara untuk mencerai
seorang ishi yang telah digauli. Kemudian Dia mengabarkan
kepada kita, bahwa hal tersebut adalah batasan-batasan Allah &
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dan siapa yang melanggamya berarti dia adalah orang yang

mmzhalimi dirinya sendiri.

Jadi, jelaslah bahwa siapa yang berbuat kezhaliman dan

melanggar hulilrn-hukum Allah @, maka perbuatannya batil lagi

tertolak. Karena Nabi $ bersabda,

i, .11 .loi o7, z o7'1 ,., ', . c..r, itl';f #;'*l'i3 ,F a
"Ehnngsiapa melakukan amalan yang fidak berdasarkan

pdnbh kami, maka ia tertolak."

Jadi, perceraian yang telah disebutkan di atas tidak ada

kecr.rali pada saat sang ishi bisa menghadapi iddah, sebagaimana

ftrman Allah &.

Kami memperhatikan penjelasan tentang tujuan Allah &
dengan firman-Nya !iU'$I$ " Maka hendaHah kamu

cenikan mereka pada wakfu mereka dapat (menghadapi) iddahnya

$,ang wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1), lantas kami menemukan

apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim:

Muhammad bin Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami,

ayahku mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Umar

mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari hnu Umar, dia

berkata: Aku pemah mencerai ishiku pada masa Rasulullah #
saat dia haid. [-alu Umar mengabarkan hal itu kepada

Rasulullah $, maka beliau bersabda,
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Wa;'oily 6Ut -fi" tty ari'r"r"
A'r,A',s1 hr ;i Jtiit,i:p ,q*-'rlt

3lr
" Perintahlah dia unfuk merujuk istin3a, kqnudian

hendaHah dia membiarkan istinya hingga suci, kemudian haid
sekali lagi. Apabila dia telah suci, maka hendaHah dia (tbnu Umar)
menceraikann5n sebelum dia menggaulinya; abu mempabhan-
kann5n. IGrena itulah masa yang Allah perinbhkan untuk
menceraikan seorang isti pada masa.ifu." Ini adalah penjelasan

yang tidak boleh diselisihi.

I{habar ini juga diriwayatkan dengan redaksi 1nng kurang
lengkap dari redaksi yang telah kami sebutkan. Diantaranya, apa
yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Sw'bah;
dari Qatadah, dia berkata: Aku mendengar Yunus bin Jubair, dia
berkata: Aku mendengar hnu Umar berkata: Aku pemah
mencerai ishiku -pada saat dia haid-, lantas Umar datang
menemui Nabi $, lalu dia mengabarkan hal ifu kepada beliau,

maka Nabi $ bersaMa, W ia bti '€,;;L ,ig Vr$ i',J.

" Perinbhl<anlah dia unfuk merujuk istinya, lalu apbik istin5n ifu
telah suci, mal<aiil<a dk mau, dia boleh mencemilannja.'
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Abu Muhammad berkata: Kami mengambil hadits ini

dengan meriuralptkannya dari Atha' .

Ali berkata: Sifat adil yang lebih fidak boleh

meninggalkan hadits ini, -ini adalah khabar yang sama, dari kisah

lnng sama, di tempat lnng sama pula-. Sedangkan dalil tentang

mencerai isti png sedang hamil adalah apa yang diriwayatkan

kepada kami, dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin Abu

Slnibah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada

kami, dari Sutan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin AMurrahman

maulaThalhah, dari Salim bin AMullah bin Umar, dari hnu Umar,

bahua dia pernah menceraikan istrinya pada saat haid, lalu

Rasulullah $ bersaMa,

.tr-G'rlt ,tgu t#U.,; ,q}*(*';.)
'Perinbhkanlah dia untuk merujuk' o** kemudian

hendaHah dia mencemikannya pada saat dia suci atau hamil."

Sdangkan seorang istri yang tidak pemah haid -atau
haidnln telah berhenti-, maka Allah ft menyebutkan se@ra umum

kepada hta tentang kebolehan mencerainya. Dia juga menjelaskan

kepada kita tentang menceraikan seorang ishi yang sedang hamil

dan isffi Snng sedang haid. Allah & Uat< membatasi kita tentang

seorang istoi Snng tidak pemah haid dan ishi yang haidnya telah

terputus dengan safu batasan, sehingga pastilah Allah &
mernboleh unfuk mencemikan kapan saja sang suami mau. Karena

seandainp Allah @ mensyariatkan tentang wakfu penceraiannya,

tenfu Dia menjelaskannp kepada kami.
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Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang

perceraian pada saat haid; jika seorang suami menjafuhkan

perceraian pada saat ihr, atau pada saat suci, dimana dia

menggauli istrinya saat ifu. Maka apakah perceraian ihr terlaksana

atau tidak?

Abu Muhammad berkata: Sebagian ulama ada png

mengklaim bahwa hal ini adalah ima'.

Abu Muhammad berkata: Padahal ulama lpng

mengklaim demikian ihr adalah dusta, karena dalam masalah ini

ada perselisihan pendapat, sehingga andai saja hal ini tidak sampai

kepada kami, maka ulama yang memutuskan -atas narna semua

orang Islam- dengan pendapat yang tidak dia yakini dan tidak pula

sampai kepadanya pendapat mereka semua, adalah orang yang

mendustai semua orang Islam.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwaptan

Abdurrazzaq; dari Wahb bin Nafi', Ikrimah mengabarkan

kepadanya, bahwa dia mendengar hnu Abbas berkata,

"Perceraian itu ada empat macaln. Dua macam halal dan dua

macam lagi haram. Perceraian yang halal adalah sang suami

menceraikan isfui sebelum menggaulinya atau seorang isti 1nng

sudah jelas hamil, sedangkan perceraian yang haram adalah sang

suami menceraikan istri saat haid atau setelah dia menggaulinln,

dimana dia tidak mengetahui apakah rahim istinln ihr telah berisi

janin atau belum."
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Abu Muhammad berkata: Namun hal srans mustahil

adalah, Ikrimah mengabarkan bahwa hnu Abbas mengharamkan

perceraian yrang sebenamya diperbolehkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb; Jarir bin

Hazim mengabarkan kepadaku, dari Al A'masy, bahwa hnu
Abbas berkata, "Bamngsiapa yang menjatuhkan thalak sesuai

dengan apa yang diperintahkan oleh Allah S, berarti Allah &
telah menjelaskan kepadanya. Namun barangsiapa yang

menyelisihinya, maka kami tidak bisa menentangnyra."

Yunus bin Ubaidillah menceritakan kepada kami, hnu
AMullah bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMussalam Al

Khusyani menceritakan kepada kami, Ibnu Basysyar menceritakan

kepada kami, Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi

menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan

kepada kami, dari Nafi' maula hnu Umar, dari hnu Umar, bahwa

dia berpendapat tentang seorang suami yang menceraikan istrinya

saat haid. hnu Umar berkata, "Perceraiannya tidak dianggap

karena hal tersebut."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu
Jurarj, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, bahwa dia tidak

mempedulikan perceraian yang menyelisihi cara perceraian dan

iddah yang benar. Dia berkata, "Cara perceraian png benar

adalah sang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci tanpa

digauli, dan juga ketika kehamilannya telah jelas."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad
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bin Qasim bin Muhammad menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

Abdur:rahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hammam

bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Khilas

bin Amr, dia berpendapat tentang seorang suami yang

menceraikan isfuinya saat haid. Dia berkata, "Perceraiannya tidak

dianggap karena hal tersebut."

Abu Muhammad berkata: Yang mengherankan adalah

keberanian seorang ulama yang mengklaim iima'atas perselisihan

pendapat ini, -padahal dia tidak menemukan pendapat yang sesuai

dengan pendapatnya terkait tentang keabsahan perceraian saat

haid, atau saat suci yang telah digauli; sebuah kalimat dari seorang

sahabatpun.S-, selain riwayat dari Ibnu Umar yang telah

ditentang oleh riwayat yang leblirr hasan darinya, yaitu riwayat lain

dari hnu Umar. Kedua riwayat berikut ini gugur, riwayat ini

berasal dari Utsman dan Zaid bin Tsabitt

Perhma, diriwayatkan kepada kami dari jalur periwaptan

hnu Wahb; dari hnu Sam'an, dari seoftng lelaki yang

mengabarkan , bahwa Utsman bin Affan memutuskan

tentang seorang wanita yang dithalak oleh suaminya saat dia haid,

bahwa wanita itu tidak bisa menjalankan iddabnya pada saat dia

haid, dan dia melalsrkan iddah setelahnya selama tiga kali quru'

(suci atau Udak haid).

Kdua, dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari Hisfm bin

Hassan, dari Qais bin Sa'd maula Ibnu Alqamah, dari seorang

I
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lelaki yang menyebutkannya, dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia

berpendapat tentang seorang suami yang menceraikan isfuinya

saat haid, "Perceraian ifu terlaksana dan sang isfui melakukan

iddah selama tiga kali haid, selain haid itu."

Abu Muhammad berkata: Bahkan apakah kami merasa

beruntung dengan klaiman ijma'dalam masalah ini jika kami

membolehkan apa yang dibolehkan oleh merel<a -na'udzubillalr,

dalam hal itu tidak ada perbedaan pendapat diantara seorang pun

dari para ulama, mayoritas mereka berselisih pendapat dengan

kami, bahwa perceraian saat haid atau suci yang mana sang suami

tidak menggauli istrinya adalah bid'ah yang dilarang oleh

Rasulullah $ lagi menyelisihi perintah beliau. Karena dalam hal ini

tidak ada keraguan menumt mereka.

Lantas bagaimana bisa mereka membolehkan sebuah

huhm dengan cara membolehkan bid'ah, dimana mereka sendiri

telah menetapkan bahwa ia adalah bid'ah lagi sesat? Bukankah

dengan hukum musyahadah (persaksian) membolehkan bid'ah

dengan menyelisihi ijma 'para ulama yang berpendapat, bahwa ifu

adalah bid'an

Abu Muhammad berkata: Mereka berhujjah dengan

beberapa afsar berikut ini:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan hnu
Wahb; hnu Abi Dzi'b menceritakan kepada kami bahwa Nafi'

mengabarkan kepada mereka, dari hnu Umar, bahwa dia pemah
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menceraikan istrinya saat haid. [-alu Umar menanyakan hal itu

kepada Rasulullah $, lantas beliau menjawab,

z)o, z 6.

l4b ,?
r,!
t'

a:r
o -l., Itdlf
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..o aLtr

lilr ;i jt i..jt 'e,, ,:u^; "o|t 'J;t 'rL it"
, d z lo oz /

.otAte',M oi Jtn
" Perintahkanlah dia untuk meruiuk istinSn, kemudian

tahanlah dia sampai suci, kemudian haid, kemudian suci lagi-

Kemudian jika dia (lbnu Umar) mau, maka dia boleh

mempertahankannya setelah ifu, dan iika dia mau, maka dia boleh

mencemikannSn sebelum menggaulin5n. I{arena ifulah mafi yang

Allah perintahkan unfuk menceraikan seoftng isti pada masa ifu."

Dan istinya itu mendapatkan satu thalak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin

Rahawaih menceritakan kepadaku, Yazid bin AMu Rabbih

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb menceritakan

kepada kami, Az-Zubaidi menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhri,

dari Salim, dari ayahnya. Dia menceritakan tentang perceraiannya

dengan sang istri yang sedang haid, kemudian diakhir ceritanya dia

berkata, 'Lalu aku merujuknya kembali, dan dia dihitung telah

mempun5ai sahr thalak yang telah aku jatuhkan kepadanya."

Apa Snng terdapat dalam sebagian atsar itu, dari perkataan

Ibnu Umar fidak dapat menghalangiku unhrk menghifungnlp
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sebagai perceraian. Sedangkan dalam sebagian yrang lain, maka

diamlah. Bagaimanakah pendapat Anda jika dia lemah dan

berbuat seperti pertuatan orang yang bodoh?

Diriwaptkan dari jalur periwayatan ; dari hnu
Jurarj, dia berkata: Kami diufus untuk menemui Nafi' pada saat dia

berjalan kaki dari Darun Nadwah menuju Madinah -sementara aku

bersama Atha'-, (kami bertanya) "Apakah perceraian AMullah bin

Umar dengan istrinya yang sedang haid pada masa Rasulullah,$

dianggap sebagai perceraian?" Dia menjawab, "lya."

Sebagian mereka menyebutkan sebuah riwayat dari jalur

periwayatan Abdul Baqi bin Qani', dari Abu Yahya As-Saji, Ismail

bin Umayyah Adz-Dzana' menceritakan kepada kami, Hammad

bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Abdul Azizbn Shuhaib,

dari Anas, dia berkatat Rasulullah S bersabda,

)zz o

.A'9JJ
/

" Barangsiapa t/ang bercerai dengan cara bid'ah, maka kami

menetapkan bid'ahnya ifu ."

Abu Muhammad berkata: Semua ini bukan hujjah bagi

mereka. Sedangkan hadits Anas yang telah disebutkan itu

maudhu', tanpa diragukan lagi. Hadits ini tidak diriwayatkan oleh

seorang pun dari kalangan sahabat, sedangkan Hammad bin Zaid

adalah seorang periwayat yang tsiqah. Tetapi hadits ini

diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Uma5ryah Adz-

Dzanra'. Jika dia adalah Al Qurasyi Ash-Shaghir Al Bishri, maka

;6tl ytv,G,ib ,y
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tanpa diragukan lagi bahwa dia adalah periwayat yang dha'if lagi

matuk Namun jika dia bukan Al Qurasyi, maka dra maihul, ndak

diketahui siapa dia sebenamYa.

Sedangkan dari jalur periwayatan AMul Baqi bin Qani',

yaihr periwayat setiap kebohongan, adalah sahr-sahrnya riwayat

yang membawa setiap bencana dan tidak bisa dijadikan hujjah,

karena dia merubah pada akhir riwayatrya. Seandainya riwayat ini

shahih-narnun ia sejatinya ttdak shahib. maka tidak ada hujjah di

dalamnya. Karena sabda Nabi $, " Maka kami menebpkan

bid'ahn5mrfu," maksudnya adalah sebagaimana firman Allah &,

-ril Af+L;;$,*L'LUr
"Dan tiaptiap manusia ifu telah Kami tetapkan amal

perbuabnnya (sebagaimana tetapnya kalun1l pada lehemya"" (Qs'

Al Israa' [17]: 13).

Dalam hadits di atas bukan berarti beliau melegalkan

hukum bid'abnya dan membolehkannya dalam urusan agama, ini

adalah yang zhahir, sebagaimana pendapat mereka terkait dengan

orang yang menjual barang tidak halal atau menikah dengan cara

bid,ah. Demikian juga dalam semua hukum yang lain, tidak ada

bedanya.

Sedangkan status khabar Nafi' adalah mauquf, karena dia

mendengar dari Ibnu umar, sehingga menjadikan ini sebagai

hujjah adalah batil.

Sementara apa yang diriwayatkan dari hnu Umar,

"Diamlah, bagaimanakah pendapatnu jika dia lemah dan bertuat
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seperti perbuatan oftmg png bodoh." Dalam redaksi ini trdak ada

penjelasan, bahwa perceraian itu terhifung bagrnf sebagai

perceraian. Sedangkan syariat tdak bisa diterapkan ha.tp
berdasarkan satu kalirnat png di dalamnSn tidak ada keielasan.

Bahkan bisa jadi ynng dimaksud lbnu Umar adalah larangan untuk

menanyakan hal ihr, dan mengabarkan, bahwa dia lernah dan

melakukan perbuatan oftmg yang bodoh terkait mmalah tersebut.

Jadi, menurut pendapat yang lebih zhfir -sesuai dengan

penjelasan ini- hnu Umar tidak pemah mengarygapnln sebagai

perceraian, dan bahwa hal ifu adalah kekeliruan dari perbuatan

pelaku. Karena dalam agatna Allah & tdak ada hukr-nn png
terlaksana ketika seonmg hakim menganggap pelalu bodoh dan

lemah, jushr setiap hukum dalam agama. Jadi, orang lnng
meluluskannya adalah ormg yang lalai lagi bodoh.

Sementara apa lnng diriwalntkan dari perkataannlp (a5nh

Salim), "Tidak menghalangilu unturk menghihmgnya sebagai

perceraian," dan perkataannya, "Dia dihitung telah mernpunyai

satu thalak yang telah aku jatuhkan kepadan3r4" maka di

dalamnya dia udak mengatakan, bahwa naruhllah $
mengganggapnln sebagai perceraian, beliau udak pula

mengatakan, aku menganggapnla sebagai perceraian baginya-

Tetapi perkataan ini adalah kabar dari dirinya sendiri, dan tidak

hujjah dalam pertuatannSra serta tidak p-rla perbuatan seor.rngpun

selain Rasulullah #r.
Mengenai hadits lbnu Abu Dzi'b 1Bng diakhir kalimatrp

terdapat redaksi "lstuin3ra itu mendapatkan safu thalah' maka ini

adalah redaksi yang diucapkan oleh hnu Abu Dd'b s€ndiri. Kami

fidak memufurskan, bahura ini adalah ucapan Rasrlulhh $,
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kemungkinan kalimat ini adalah perkataan seseorang selain

beliau $, namun syariat tidak bisa diterapkan berdasarkan dugaan

belaka.

Kemudian seandainln kalimat ini dilnkini sebagai ucapan

Rasulullah $, maka maksudn5a adalah ia merupakan kekeliruan

yang dilakukan oleh hnu Umar, atau sebuah keputusan yang lazim

bagi setiap orang yang menjahrhkan cerai-

Namun pendapat yang zhahir ini adalah perkataan

seseorang selain Nabi 6$ unhrk mengabarkan, bahwa hnu Umar

menjatuhkan thalak kepada istrinya dengan satu thalak. Kami telah

menyebutkan sebelum ini, riwayat yang shahih dari jalur

periwayatan Ubaidullah bin Umar, dari Nafi' dari hnu Umar terkait

dengan orang yang menceraikan isfui$la saat haid, bahwa dia tidak

menganggapnya sebagai perceraian.

Semua ini berdasarkan riwayat musnadyartg jelas lagi tsabit

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periuralntan Abu Daud

As-Sijistani, dia berkatar Ahmad bin Shalih menceritakan kepada

kami, AMurrazzaq menceritakan kepada kami, hnu Juraij

menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubar mengabarkan

kepadaku, bahwa dia mendengar AMurrahman bin Aiman maula

lzzah bertanya kepada lbnu Umar. hnu Az-Zuban berkata: Aku

mendengar dia (Abu Az-Zubairl berhanya, "Bagaimana

pendapatrnu tentang seorang lelaki l6ng menceraikan isfoinya saat

haid?" Abdurrahman bin Aiman menjawab, "hnu Umar pemah

menceraikan istrinya saat haid pada masa Rasulullah $. Umar lalu

menanyakan hal itu kepada Rasulullah $- Dia berkata, 'lbnu

Umar menceraikan istrinya saat haid'. hnu Umar berkata,
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'Rasulullah # lalu mengembalikan istriku kepadaku dan beliau

fidak berpendapat apapLrn tentang dirinya. Kemudian beliau

bersabda, 'Apabila istinya telah suci, mala hendaHah dia

mencenikannya jika dia mau, abu hendaklah dia meruiuk4a.'
Kemudian Rasulullah $ membaca,

# *'"r^tab'; tAt
tO
,ry*

'Wahai Nabi, apabila kanu mencemikan isti-istimu mal<a

hendalrlah kamu cemikan mqeka pda qnktu (mqel<a) dapt
menghadapi iddah mereka'. "

Ini adalah salah satu qira'ah, kemudian redaksi F e
dihilangkan lalu Allah & menurunkan rdalsi dib,
Demikianlah hal itu diriwaln&an kepada kami dari jalur

periw4ntan Ad-Dabari, dari AMurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Abu

Az-Zubatr mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ibnu

Umar pada saat AMurrahman bin Aiman bertanln kepadanya, -

lalu dia menyebutkan redaksi ini-. Hadits ini diriwalntkan secara

musnad lagi sangat shahih, dan tidak mengandung beberapa

penafsiran.

Sebagian mereka berpendapat, "Rasulullah * memerintah-

kan unh-rk merujuk ishinp (hnu Umar) kembali, sebagai dalil

bahwa isti hnu Umar adalah wanita yang terthalak dan tengah

menjalani masa iddah." Maka kami menanggapl, "Hal ifu bukanlah

sebuah dalil atas apa yang telah mereka klaim. Karena hnu Umar

rir 'Stritt;t (>. e-/
'rL*
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-tanpa diragukan lagi- ketika dia menceraikan istinya saat haid,

dia telah menjauhinya. Tetapi Rasulullah $ memerintahkan hnu

Umar untr:k menarik perceraiannya dan agar merujuk isfuinya

kembali, sebagaimana sebelumnya, tanpa diragukan lag''"

Sebagian mereka juga berkata, "Sikap yang owra lebih

hati-hati) adalah menetapkan perceraian ifu kepadanya, karena

setelah ih.r terkadang dia menceraikan istrinya lagi dengan dua kali

perceraian, namun dia masih bisa bersamanya, dan bisa jadi

istuinya mendapatkan tiga kali perceraian."

Maka kami berkata, "Justru ini bertentangan dengan sikap

wara, karena mereka membolehkan kemaluan istinya unfuk orang

lain tanpa penjelasan. Tetapi sikap waftr adalah Udak

mengharamkan kemaluan istrinya terhadap dirinya, dimana kami

yakin bahwa Allah & membolehkan ishinya untuk dia dan

mengharamkannya terhadap selainnya, kecuali jika didasari

keyakinan. Namun jika hanya didasari asumsi dan beberapa

kemungkinan, maka tidak boleh." -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Yang mengherankan dari ihr

adalah, jika mereka berpendapat tentang perceraian seorang

suami kepada istrinya yang sedang haid dengan pendapat yang

mereka katakan, -sebagaimana yang telah kami sebutkan-, maka

bagaimana pendapat mereka tentang perceraiannya kepada

istrinya dalam keadaan suci, namun dia telah menggaulinya? Jika

mereka menjawab, "Kami meng gi5ms*arnya dengan

perceraiannya saat haid." Maka kami berkata, 'lni adalah kebatilan
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IIilI
I I dan qiyas. Seandainya qirys itu hak, maka masalah ini adalah

I I sebuah kebatilan, karena mengAiyas-kan sesuatu dengan

I I kebalikannya, yaitu menggi5asl<art suci pada haid. Bagaimana

I I 
mungkin bisa demikian, sementara semua q$ms-nya adalah batil?"

I I Jika mereka bertan5n, "Kalian menetapkan perceraiannya

I I pada saat istinya haid dan pada saat dia suci, llang mana saat itu

I I dia telah menggaulinya, iika perceraiannya ihr adalah perceraian

I I yang ketiga atau tiga kali dengan sekaligus, sementara isfrinya ihr

I I tidak bisa digauli (rujuk) lagi dalarn keadaan apapun?"

I I Maka kami menjawab: Benar. Karena Allah $ berfirman,

I I G'4 t i# 'Maka hendaklah kanu ceraikan merel<a pada

ll waktu mereka dapat (menghadapi) iddahn5n 6nng waj,ar);' (Qs.

I I Ath-Thalaaq [65], 1). Tidak dirasukan las bahua Allah &

I I memerintahkan hal ini terkait dengan seorang isbi png masih bisa

I I digauli, yaitu perceraian yang kurang dari tiga, dan karena dtra hal

I I ini, Rasulullah $ memberikan fatwa kepada lbnu Umar.

I I Sedangkan Allah & tdak pemah memerintahkan hal itr-r terkait

I I dengan seorang isti yang tidak bisa digauli lagi, yaih-r bukan untuk

I I seorang istui yang telah dicerai tiga kali atau tiga dengan sekaligus.

I I Sementara isbi yang fidak bisa digauli (rujuk) lagi udak mempunyai

ll masa perceraian, sehingga suaminya wajib menceraikannya.

I I Sebagaimana yang telah kami jelaskan degan berdasarkan nash N

ll Qur'an dan firman-Nya,

lt

ll ';r,$@ ff ,^f,"i.42';ifri-,,qi{

ll ,;F,ii6r6trr,j;3,"a1{,ft,'"$iJ
lt
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" I{arnu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan

sesudah itu sesuafu hal yang baru. Apabila mereka telah mendekati

akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau

tepaskanlah mereka dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1-2).

Hal ini Udak berlaku terhadap seorang isti yang

memptrnyai tiga kali perceraian.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Abdurrazzaq; Ma'mar

menceritakan kepada kami, dari Ayytrb As-Sakhtiyani, dari Nafi',

dari hnu Umar, bahwa dia menjatuhkan satu thalak kepada

istrinya yang sedang haid...kemudian dia menyebutkan

kelengkapan hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad

bin Rumh menceritakan kepada kami, Al l-aits bin Sa'd

menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari hnu LImar, bahwa dia

menjatuhkan sahr thalak kepada istrinya yang sedang haid.

Rasulullah $ lalu memerintahkan untuk merujuknya kembali,

kemudian menahannya sehingga dia suci, lalu istrinya haid lagi di

sisinya sehingga dia suci dari haidnya. l-antas jika dia mau

menceraikannya, maka hendaklah dia menceraikannya ketika dia

suci sebelum dia menggaulinya. Karena, itulah masa yang Alah @
perintahkan agar seorang ishi diceraikan.

hnu Umar berkata, "Apakah engkau menceraikan istrimu

sekali atau dua kali. Karena Rasulullah & memerintahkan hal itu

kepadamu. Apabila engkau menceraikannya tiga kali, maka ishimu

haram atasmu, sehingga dia harus menikah dengan orang lain,

sementara engkau bermaksiat kepada Tuhanmu dalam apa yang

telah beliau perintahkan kepadamu, yaitu menceraikan iskimu."
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Mungkin saja png dimaksud hnu Umar dengan kata

"bermaksiat" adalah orang yang menceraikan istinya demikian

kurang dari tiga kali. Sedangkan perbedaan pendapat terkait

dengan perceraian tiga kali dengan sekaligus -apakah ia bid'ah

atau tidak? lalu sekelompok ulama ada lBng mengklaim, bahwa

hal itn adalah bid'ah, kemudian mereka berbeda pendapat. lalu
sebagian mereka berpendapat, "Perceraian itu tidak terlaksana.

Karena, bid'ah itu tertolak."

Kemudian sebagian ulama berpendapat, "Jushl perceraian

tiga kali ifu dikembalikan pada hukum perceraian satu kali yang

diperintahkan, sebab adanya hukum perceraian itu memanglah

demikian."

Sebagian Snng lain berpendapat, "Justtt perceraian itu

terlaksana sebagaimana adanya, dan hal ifu memberikan pelajaran

kepada orang yang melakukan perceraian." Sedangkan sebagian

yang lain berpendapat, "Perceraian tiga kali sekaligus bukanlah

bid'ah, tetapi Sunnah, tidak ada kemakruhan di dalamnya."

Ulama yang membatalkan perceraian tiga kali sekaligus,

berhujjah dengan firman Allah &i,

W Q-U "$,;gt',qt'fiY isypi W-

1;'w-i U gt;,-j { "4, a;t'rfisi t;i
;:rl,1 i:!L ;)t;W,bL,'t-*, J * y <4r-
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6af,

TltrAro;n\u;

"i. 
42';ifr 3A atLS"iG;'{b -ii ;tt ;t.-'{q

" Wahai Nabi, apabila kamu mencenikan isti-istimu maka

hendaktah kamu ceraikan mereka puda unku merel<a dapat

(menghadapi) iddahnya (yang walar) dan hitunglah waktu iddah itu

serb bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kanu

keluarkan mereka dari rumah mereka dan ianganlah mereka

(diizinkan) keluar kecuali mereka mengeriakan pefruatan keii yang

terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa Wng
melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah

betbuat zhalim terhadap dirinSn sendii. Kamu tidak mengetahui

barangkafi Allah mengadakan sesudah itu sauatu hal inng baru."

(Qs. Ath-Thalaaq [65]' 1).

Firman Allah &,

';A 3117 5 ";;3'{{it'L*t' :1; <$;- ifr-giV

{ ole -.vi O'ei'i.9 Y'b!k- J

,lft o-'#t:i3"i:N;:;)

" Wanita-qanita yang dithalak hendaHah menahan din

(menunggw) tiga kali quru'. 77dak boleh mereka menyembunyikan

apa yang diciptakan Allah dalam mhimnya, jika mereka beiman

Wl - AlMuhalta



kepada Allah dan Hari ,Akhint Dan suami-suanin5m bqhak
merujuki4n dalam masa menanti itu," (Qs. Al Baqamh I2l:2281.

Dan firman Allah &,

5 o, # (;K;6 -e4';1i 14i "{u $y,

"ei4#4
"Apabila lamu mencenikan isti-istimu, lalu mqel<a

mendekati al<hir iddahnya, mal<a rujuklah merel<a dengan cam

tnng makruf, atau cerail<anlah mereka dengan cam tnng malqtf
(pula);'(Qs. Al Baqarah 12\ 2371.

Mereka berkata, "Tidak ada perceraian, kecuali percercian

sesuai dengan cara di atas."

Mereka juga berkata, "Firman Allah &, nlU;p i\a;; '&i$i

*U'Ap 5 J;Fc, 'Thalak tnns dapat diruiuk) dua kati. Setetah

ifu boleh rujuk kgi dengan cam tnng makruf abu mencenil<an

dengan can tnng baik'. (Qs. Al Baqamh l2l: 231) maksudnya

adalah, safu demi safu, sebagaimana Anda mengatakan, melintasi

dua farcal<h."

Kemudian mereka menyebutkan apa yang dirir,rnptkan

kepada kami, dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Sulaiman

bin Daud menceritakan kepada kami, hnu Wahab menceritakan

kepada kami, Makhramah, laitu hnu Bukair bin Al Ast/aj

menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dia berkata: Aku

mendengar Mahmud bin tabid berkata, Rasulullah $
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mengabarkan tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya

dengan tiga thalak sekaligus, lalu beliau berdiri dalam keadaan

marah kemudian bersabda, "Apakah dia mempermainkan Kitab

Allah, sementan aku berada di antara kalian?' Lantas berdirilah

seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah apakah aku boleh

membunuhriya?"

Ahmad bin Syu'aib berkata, "Aku tdak mengetahui

seorang pun yang meriwayatkannya, selain Makhramah."

Adapun perkataan mereka "Perbuatan bid'ah ifu tertolak,"

benar. Seandainya thalak tiga sekaligus ihr bid'ah, maka pasti ia

tertolak dan batal. Sedangkan ayat di atas diturunkan terkait

dengan orang yang menjahrhkan thalak safu atau dua saja.

Kemudian kami bertanya kepada mereka tentang orang

yang menjatuhkan thalak satu, kemudian dia rujuk, lalu dia

menjafuhkan thalak satu, kemudian dia rujuk untuk kedua kalinya,

kemudian dia rujuk untuk ketiga kalinya, apakah hal itu bid'alfl

[-alu diantara mereka ada yang berpendapat, "Tidak, bahkan ifu

Sunnah." Kami bertanya kepada mereka, "Apakah kalian

menghukuminya berdasarkan beberapa ayat yang telah

disebutkan?" lalu diantara mereka ada yang berpendapat, "Tidak,

tanpa perbedaan pendapat."

Jadi, lelas bahwa maksud dalam beberapa ayat yang telah

disebutkan adalah orang yang ingin menjatuhkan thalak rdJ'i,

sehingga hujjah mereka dengan ayat di atas dalam menghukumi

orang yang rnenjahrhkan thalak tiga batal.
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Sedangkan pendapat mereka terrtang ftrrnan Allah A, fiif,Jii

"o\f " Thatak 6pns dapat diruiulr) dw kali, "maksutdnya satu demi

satu adalah keliru. Jushr alnt ini seperti firman-N5a , 6i$l?3
" NiscaSn Kami memberikan kepdan5n pahah da l<ali lipf." (Qs.

Al Ahzaab [33], 31) maksudnya adalah, dua kali lipat secara

bersamaan.

A5at ini juga memberitahukan pada selain thalak tiga, dan

ini adalah hujjah bagi kami unfuk mematatrkan pendapat mereka,

karena mereka (orang-orang lpng menyelisihi l<ami) udak berselisih

pendapat, bahwa thalak yang sunnah adalah menjahrhkan sahr

thalak, kemudian meninggalkan sang isti sampai iddalrnya

selesai, ini menunrt sekelompok mereka.

Sedangkan menurut kelompok mereka yang lain

berpendapat, "Thalak yang sunnah adalah meniatuhkan thalak

kepada isti -setiap kali suci- satu thalak" Hal ini tidak ada

sedikitpun dalam ayat di atas, dan mereka udak berperrdapat

tentang orcmg png menjahrhkan thalak dua kali se@rir berturut-

turut dalam pembahasan yang terperinci, bahun thalak ihr adalah

sunnah, sehingga hujjah mereka dengan ayat " Tlnlak (nng dapt
dirujuk) d ua lali " batal.

Sementara l<habr Mahmud bin labid mutmL Maka tdak

ada hujjah dalam riwa5rat mutal, -Makhramah fidak pemah

mendengar dari ayahryn sedikitpun-.

Adapun perrdapat ulama Snng mengatakan, bahun thalak

tiga menjadi talak satu berhujjah dengan apa !,ang diriwaptkan
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kepada kami, dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rafi'

menceritakan kepada kami, AMurrazzaq menceritakan kepada

kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari hnu Thawus, dari

ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Thalak pada masa

Rasulullah $, Abu Bakar dan dua tahun pada khilafah Umar,

thalak tiga menjadi satu thalak. [-alu Umar bin Al Khaththab

berkata, "Manusia terburu-buru dalam menghadapi sebuah

masalah yang membuhrhkan toleransi bagi mereka- Seandainya

kami memuhrskannya atas mereka?" Lalu dia memutuskannya atas

mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ad-

Dabari; dari Abdurrazzaq, dari hnu Juraij: hnu Thawus

mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Abu Ash-Shahba'

bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah engkau tahu bahwa thalak

tiga menjadi sahr pada masa Rasulullah $, Abu Bakar dan

permulaan kepemimpinan Umar?" Dia menjawab, "lya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib;

Sulaiman bin Saif Al Harrani menceritakan kepada kami, Abu

Ashim, yaifu An-Nabil menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij,

dari lbnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Abu Ash-Shahba'

bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah engkau tahu pada masa

Rasulullah $, Abu Bakar dan permulaan khilafah Abu Bakar,

bahwa thalak tiga itu dikembalikan pada thalak saht?" Dia

menjawab, "lya."

Atsar ini juga diriwayatkan kepada kami, dari jalur

periwayatan Muslim, dari Ishaq bin Rahawaih: Sulaiman bin Harb

menceritakan kepada kami, dari Hammad bin 7aid, daiAyyub As-
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Sikhqnni, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thaunrs, dari hnu

Abbas.

Demikian juga dengan apa lpng diriwa5ntkan kepada kami

dari jalw perMayatan Abu Daud, Ahmad bin Shalih menceritakan

kepada karni, AMunazzaq menceribkan kepada karni, Ibnu Juraij

menceritakan kepada lorni, sebagian bani Abu Raft' mauk

Rasulullah $ mengabarkan kepadaku, dari lkrirnah, dari hnu

Abbas, dia berkata: E-rdak Yazid -Snitu Abu Rukanah, dan

saudaranya- menceraikan Ummu Rukanah...lalu dia merryebutkan

kelengkapan hadits ini, dan di dalamnya terdapat redaksi:

Rasulullah $ bersaMa kepada Abu Rukanah, "Ruiuklah istimu,

5nifu Ummu Rukanah dan audannSa." Abu Rulranah berkata,

"Wahai Rasulullah, aku menceraikannSn dengan tiga kali thalak."

Beliau bersaMa, " Alan bhu, ruiuHah dia." Kemudian beliau

membaca a1nt,

LiU|ilifi '.6r'jisGL?4lW-
" Wahai Nabi, apbila lcamu mencqaikan isti-istimu mal<a

hqdalrhh l<amu cmil<an merel<a Pda ulakfu mqdea dapt
(menghadapi) iddaln5n 6an{ utaiar))' (Qs. Ath-Thahaq [65]: 1).

Abu lrtuhammad berkata: Kami tdak mengetahui

mereka mempunpi huijah selain ini. Sementara hadits ini tdak

shahih, karena ia diritrayafl<an dari orang 5nng tdak disebutkan

namanya, lnitu dari golongan bani Abu Flaft', dan orang Snng

majhul tdak bisa diiadit<an hqfah. Kami juga fidak merrgetahui

dlrntara bani Abu Rafi' arla orang lBng diftdikan h$ab kecuali
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Ubaidullah, sedangkan selain dia majhul (fidak diketahui

identitasnya).

Sementara hadits Thawus dari hnu Abbas, yang di

dalamnya menyebutkan, bahwa dahulu thalak tiga ih: dikembalikan

pada sahr thalak, sehingga yang terlaksana hanyalah sahr thalak,

maka dalam hadits ini tidak ada kejelasan, bahwa Rasulullah S
mengembalikan thalak tiga itu kepada thalak satu atau

menjadikannya thalak satu. Beliau juga pemah tidak menetapkan

hal itu. Tidak ada hujjah, kecuali dalam hadits shahih ymrg

menyatakan, bahwa Rasulullah $ mengatakannya atau

melakukannya atau mengetahuinlra, nalnun beliau Udak

mengingkarinya. Tetapi yang menetapkan l<habarini adalah orang

yang mengatakan tentang perkataan Abu Sa'id Al Khudri, "Kami

mengeluarkan zal<at fitrah kami pada masa Rasulullah $ satu srla'

dari ini." Sedangkan kami tidak menetapkannya.

Ulama yang berpendapat, bahwa thalak tiga adalah sebuah

kemaksiatan namun tetap terlaksana, mereka berhujjah dengan

apa yang diriwayatkan kepada kami, dari ialur periwayatan

Abdurrazzaq, dari Yahya bin Al Ala', dari Lrbaidullah bin Al Walid

Ar-Rashafi Al ljli, dari hrahim, -5nitu hnu Ubaidullah bin LJbadah

bin Ash-Shamit-, dari Daud, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia

berkata: Kakekku menceraikan isfuinya sebanyak seribu kali, lalu

ayahku pergl menemui Rasulullah $, dia lantas menceritakan hal

itu kepada beliau. Beliau bersaMa kepadanya, " Tidakkah

kakekmu itu berbkwa kepada Allah. Tiga thakk menjadi hakn5n,

yang sembilan mtus sembilan puluh tuiuh adalah

sesuatu yang melampaui babs dan kuhaliman. Jika Allah
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berkehendak, mal<a Dia akan mengadzabnya, dan iika Dia

berkehendak, mala Dia al<an mengampuninya."

Sebagian periwa5rat meriwayatkannya dari Shadaqah bin

Abu Imran, dari hrahim bin Ubaidullah bin Ubadah bin Ash-

Shamit, dari alahngn, dari kakeknya, dia berkata: Sebagian orang

hmku ada yang menceraikan istrinya, lalu anak-anaknp pergl

menemui Rasulullah #. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya ayah kami menceraikan ibu kami sebanyak seribu

kali. Apakah dia masih mempunyai solusi (untuk rujuk kembali)?"

Beliau menjawab,

ir;*,('6 ,'43L1fr $ ,'l!*?rt ar cl
c

$).J9 iur it" tt ,p) Lrt^; 'oro z io.. zo-N) ,-^,,-,
-li?iu "oy,

" Hendalmg agh kalian bertalun kepada Allah, sehingga

Dia bisa memfuikanryD solusi. Isti ayahmu turthalak ba'in

dengan tiga lali thalak, maka itu bqlaku baginSm, sedangkan yang

sembilan mtus sqbilan puluh tuiuh adalah dos tnng dia

bnggung. Jika Allah mau, Allah bisa mengadabn5n dan Dia mau,

Dia bis menganpuninlm. u

Dan sebuah khabar yang diriwayatkan dari jalur

periwayatan Muhammad bin Sya&an, dari Ma'la bin Manshur,

dari Syr'aib bin Ruzaiq, bahwa Atha' Al Khurasani menceritakan

kepada mereka dari Al Hasan, dia berkata: AMullah bin Umar

menceritakan kepada kami, bahwa dia pemah menceraikan
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istrinya saat haid. Kemudian dia ingin menjahrhkan dua kali thalak

lagi ketika istuinya menghadapi dua kali haid berikutnya. Lantas hal

ifu sampai kepada RasulullahS, beliau pun bersaMa, "Wahai

Ibnu (/mar, bukanlah demikian Allah memerinbhkanmu, sungguh

engkau telah keliru dalam memahami As-Sunnah." Kemudian dia

menyebutkan kelengkapan hadits ini, dan di dalamnya terdapat

redaksi: Aku berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku

menceraikannya tiga kali, apakah aku bisa merujuknya kembali?"

Beliau menjawab, " Tidak, dia terthalak ba'in dan engkau

m elakukan k emaks ia tan -"

Juga sebu ah khabar yang telah kami sebutkan dari jalur

periwayatan Ismail bin Uma5yah Adz-Dzarra', dari Hammad bin

Zaid, dari AMul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, dari Rasulullah .$,

beliau bersabda,

Jzz o

.dJ9Jr
/

".Barangsiapa yang menjafuhkan thakk secam bid'ah, maka kami
menetapkan bid'ahnya ifu kepadanya."

Kemudian mereka menyebutkan dari selain Rasulullah $;
riwayat yang telah kami sebutkan, yaifu perkataan Umar dalam

hadits Thawus, "Sesungguhnya manusia terburu-buru dalam

menghadapi masalah yang membutuhkan kesabaran bagi mereka.

Andaisaja kami memutuskannya atas mereka."

Dan diriwayatkan dari jalw periwayatan AMurrazzaq; dari

Ismail bin Abu Abdillah: Ubaidullah bin Al Aizar mengabarkan

kepadaku, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Apabila

;61iya€.,* u
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Umar mendapati orang yang menjatuhkan thalak tiga, maka dia

akan memukul kepalanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin AMullah bin Umar, dari

ayahnya, dia berkata, "Barangsiapa yang menceraikan iskinya

sebanyak tiga kali, maka ishinp terlhalak dan dia telah bermaksiat

kepada Tuhannya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari hnu Thawus, dari aSnhnya, dia berkata: Apabila Ibnu

Abbas ditanya tentang orang lnng menceraikan isbinya sebanyak

tiga kali, maka dia menjawab, "Seandainya engkau bertahua

kepada Allah, maka Dia akan memberikanmu solusi."

Abu Muhammad berkata: Kami udak mengetahui

sedikitpun dalil mereka kecuali ini, padahal di dalam semuanya

tidak ada hujjah bagi mereka.

Hadits Ubadah bin Ash-Shamit dianggap gugur, karena ada

yang berasal dari jalur periwayatan Yahya bin Al Ala' -dia tidak

qawt, dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi 4ia halik-, dari

hrahim bin Ubaidullah bin Ubadah bin Ash-Shamit 4ia maihul,

tidak dikenal-.

Kemudian riwayat di atas sangatlah mungl<ar, karena dalam

atsar tidak ditemukan safupun lnng menyebutkan, bahwa ayah

Ubadah;$, mendapati masa Islam, lalu bagaimana dengan

kakeknya? Tanpa diragukan lagi, hal ini sangatlah mustahil.

AlMuhalla - El
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Kemudian dalam beberapa redaksinya terdapat kontradilsi.

Sebagiannya menyebutkan "Thalak tiga itu menjadi hakmu,"

namun dalam sebagian redaksi yang lain menyebutkan hal yang

berbeda.

Hadits Ibnu Umar juga dianggap gugur, karena

diriwayatkan dari Zuraiq bin Syu'aib atau Syu'aib bin Zuraiq As5r-

Syami, dia dha'if Kami telah menyebutkan ke4ha'^rfan Ismail bin

Umayyah Adz-Dzarra' dan kejahilannya, sehingga riwayatr5ra yang

dijadikan hujjah oleh mereka batil. Jadi, mereka tidak mempunyai

hujjah sedikitpun

Sedangkan apa yang diriwayatkan mereka dari para

sahabat.&, maka riwayat dari Umar, "Kami melihat manusia

terburu-buru dalam menghadapi masalah yang membutuhkan

kesabaran bagi mereka," dalam riwayat ini tdak ada indikasi yang

menyebutkan, bahwa thalak tiga adalah kemaksiatan, dan ini

memang shahih dari Umar, namun tdak ada hujjah dalam

perkataan seorang pun selain Rasulullah $.

Abu Muhammad berkata: Aku tidak men- dha'if1<dn

pendapat ulama yang menetapkan, bahwa thalak tiga adalah

bid'ah, dan dia menghukumi apa lnng fidak boleh tanpa

berdasarkan nash danAllah & dan udak pula dari Rasul-Nya #.

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami mendapati

diantara hujjah ulama yang berpendapat, bahwa thalak tiga

sekaligus adalah sunnah, bukan bid'ah, firman Allah &,
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?,;eUt;t'd,, & $ U 5 U *" @ "g
"Kemudian jika si suami menthalaknSa (rcudah thalak

Wng kdua), maka perempuan iU tidak lagi halul bagtryn hinqga

dia l<awin dengan suami yang lain." (Qs. AI Baqarah [2]:2301

Ketentuan ini berlaku pada thalak tiga yang dilakukan secarzr

sekaligus atau terpisah-pisah, dan tidak boleh mengkhustrskan aSat

ini pada sebagiannya, tanpa sebagian yang lain.

Demikian juga firman Allah &,

lo ./

6l J+ ,r',i31L'.i .;-fi
tir';;rbqei6

)) -'/.2

,:t\j lilj

"Apabila kamu menikahi perempuan-Wrempuan t/ang
beriman, kemudian kamu ceraikan merel<a sefutxn l<amu

menampurin5m maka sekali-sekali tidak uajib abs mqel<a iddah

bgimu Jnng l<amu minta menyempumakann5a." (Qs. Al Ahzaab

[331,49).

Ayat ini membolehkan thalak secam urnurn, baik thalak

tiga, dua dan safu.

Dan firman-Nya,

4,i5i IF GL'o_ rpt t'€1, ; :irL$l:,

'Kepada umnita-wanib tnng dicemil<an (hqdaruh
diberikan oleh suamin5n) mut'ah menurut tnng malruf, sebagai
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suafu keumjiban bagt oftng-oftng Wng bertal*rm-" (Qs- Al

Baqarah l2l;2411.

Allah & tdak mengkhususkan wanita yang dicerai satu kali

dari wanita yang dicerai dua dan tiga kali.

Kami juga mendapati apa yang diriwaptkan kepada kami

dari jalur periwayatan Malik, dari hnu Syihab, bahwa Sahl bin Sa'd

As-Sa'idi mengabarkan kepadanya tentang hadits /'ar? Uwaimir Al

Ajlani bersama ishinya. Di akhir hadits ini menyebutkan bahwa dia

(Uwaimir) berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempercayainya

lagi jika aku masih mempertahankannya." Lalu dia menceraikan

istinya sebanyak tiga kali sebelum Rasulullah #i memerintah-

kannya, kemudian dia berkata, "Aku saat ihr bersama orang-otang

di sisi Rasulullah $."
Seandainya thalak tiga secara sekaligus adalah perbuatan

maksiat kepada Allah S, maka Rasulullah & tdak akan diam

untuk menjelaskan hal itu. Jadi, tidak dingukan lagi, bahwa thalak

tiga adalah sunnahlagi mubah.

Sebagian sahabat kami berkata, "Bisa saja Uwaimir

menceraikan istuinya pada saat dia menjadi isfui atau dia

menceraikannya pada saat dia telah diharamkan atasnya, dimana

pemisahan diantara kedua masalah ini wajib dilalarkan. Jika

Uwaimir menceraikan istrinya pada saat dia menjadi isti, maka hal

ini bukanlah pendapat kalian, karena kalian , bahwa

isti Uwaimir telah melakukan sumpah li'an durgan semputna,

sehingga dia terthalak barn untuk selamanSn. Namun jika dia

menceraikannya pada saat dia telah menjadi orang lain (bukan
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isti), maka kami membahas tentang oftmg !,ang menceraikan

isfuinya, dan bukan oremg lrang rnenceraikan omng lain."

Karni melanjutkan, "Ses.mgguhnya [Junimir menceraikan

isbingra saat dia mengindikasikan bahwa dia adalah ishin5ra, -hal ini

tidak diragukan oleh seorang pr.r. Seandainya thalak tiga itu
adalah sebuah kemaksiatan, pasti Rasulullah $ Iebih dahulu dari

kalian untuk menentangnSa- Karena ihr, h"jiah kami adalah,

bahwa Rasulullah & fidak mengingkari oreung 5rang menjahrhkan

thalak tiga secara sekaligr.s kepada seorang wanita yang dianggap

isbinla, dan tidak diragulon lagi bah\^/a kala itu si isti masih

berada dalam lindunganryra (sang suami)."

Apabila mereka berkata: Setiap s€suatu yang fidak

disebutkan dalam sebuah khabar maka bukan berarti fidak

menyebutkannya ihr adalah hujjah?

Maka kami berkata: Iya, itu adalah huijah 5rang lazim,

kecuali ada penjelasan dalam l<habr lain, 5nng tidak disebutkan

dalam khabar ini. Jika demikian, maka tidak menyebutkan dalam

khabaryang lain itu juga tidak berarti sebuah h"jiah.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad

bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahyq yaihr hnu Sa'id

Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari LJbaid bin Umar, Al

Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami,

dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Ada seoftmg lelaki

yang menceraikan istinya sebanyak tiga kali, lalu istrinya itu

menikah dengan oftmg lain kemudian bercerai. Kemudian

Rasulullah $ ditanya, 'Apakah wanita itu halal bagi suami yang

pertama?" Beliau menjar*rab, 'Tidak, seh@ga suami kdua
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merasakan kenikmabn jimak fuanznt/a, sebagaimana suami
pertama mensakannlm." Rasulullah #i fidak mengingkari

pertanyaan ini, seandainp thalak tiga tidak boleh, pasti beliau

mengabarkan hal tersebtrt.

Sedangkan mengenai l<habar Fathimah binti Qais yang

masyhur, yaifu yang diriwaptkan kepada kami dari jalur

periwayatan Yahf bin Abu Katsir; Abu Salamah bin
Abdurrahman mengabarkan kepadaku, Fathimah binti Qais
mengabarkan kepadanya, bahwa suaminya yaihr hnu Hafsh bin Al
Mughirah Al Makharmi menceraikannya seban5pk tiga kali,

kemudian hnu Hafsh pergr ke Yaman. I-alu l$atd bin Al Walid
pergi bersama rombongan unfuk menemui Rasulullah $, mereka

bertemu dengan beliau di rumah Maimunah Ummul Mukminin.
Mereka berkata, "lbnu Hafsh tdah menceraikan isbinya sebanyak

tiga kali, apakah istinya ihr berhak mendapatkan nafkah?" Beliau

menjawab, " Dia frdak MTak mandaptkan nafkah, dan dia wajib
menjalani iddah." Kemudian dia menyebutkan kelanjutan khabar
ini.

Diriwa5atkan dari jalur petiua5ntan Muslim; Ishaq bin
Manshur menceritakan kepada kami, Abdurrahman, graifu hnu
mahdi menceritakan kepada lorni, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Abu Bakar bin Abu Al Jahrn" dia berkata: Aku mendengar

Fathimah binti Qais menyebutkan hadirc thalaknp, dia berkata:
Kemudian aku datang menemui Rasulullah &r, beliau bertanya,

"Benpa l<ali dia mencenil<anmu? Aku menjawab, "Tiga." Beliau

berkata, "Dia benar, engl<au frdak fuhak mendaptkan nafl<ah."

Kemudian dia menyebufl<an kelaniutan hadits ini.
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DiriwayatkandarijalurperiwalntanMtrslim;Muhammad
binAlMutsannamenceritakankepadakami,HafshbinGhiyats
menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan

kepadakami,dariayahnya,dariFathimahbintiQais'diaberkata:
Alalberkata,"WahaiRasulullah,suamikutelahmenceraikanku
sebanyaktigakali,danakukhawatirdiamenghinaku.',Urwah
berkata: Rasulullah $ lalu memerintahkannya' lantas diapun

pergi.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Muslim; Muhammad

bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdunahman bin

Mahdi menceritakan kepada kami' Stlfuan Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, dari salamah bin Kuhail, dari Asrr-

Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, dari Nabi $ tentang wanita yang

terthalak tiga. Beliau bersabda,

*vr,&e';
.*Diafrdakberhakmendapatkantempattinggaldan
nall<ah."

Hadits ini diriwayatkan secara mubwata dari Fathimah'

bahwa Rasulullah $ mengabarkan kepadan5a dan sekelompok

orangselaindia,bahwasangsuamimenceraikannyasebanyaktiga

kali.Beliaujugamenghukumiwanitayangterthalaktiga,beliau
tidakmengingkarihalifu,dantidakpulamengabarkan,bahwahal
ihr bukanlah sunnah. Hadits ini sudah orlmp diiadikan hujjah bagi

orang yang mau menasihati dirinya'

Jika ada yang berkata,"Az-Zvhi meriwayatkan khabarlnl

dari Abu Salamah, lalu di dalamnya dia berkata, 
.Fathimah binti
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Qais menyebutkan bahun suaminla 5nng lain mencemikannya

sebanpk tiga kali'. Az-Zrhnjuga meriunptkan dari Ubaidullah bin

Abdullah bin Utbah, bahwa suami Fathimah binu Qais mengirim

seseorang unhrk meniahrhkan thalak yang masih tersisa

kepadanya...lalu dia menyebutkan kelanjutan khabar ini, yang

mana di dalamnSn dis€bd*an, 'Marwan mengirim Qabishah bin

Dzu'aib kepada Fathimah binti Qais, lalu Fathimah menceritakan

kepadanya...' lalu dia menyebutkan kelanjutan khabar ini."

Maka kami berkata: Iyra, demikianlah Az-hhn meriwayat-

kannya. Sedangkan riunlptnlp dari jalur periwaSntan Ubaidullah

munqathi'. Ubaidullah tidak menyebutkan hal itu dari Fathimah,

dan udak pula dari Qabishah, dari Fathimah. Tetapi dia hanya

berkata, "Suami Fathimah menceraikann5ra, da., Marwan

mengutus Qabishah unhrk menemuinya, lalu Fathimah mencerita-

kannya kepadanya."

Sedangkan l<habr Az-Zrhn dari Abu Salamah muttashil,

hanya saja di dalam kedua klnbil itu tdak terdapat redaksi,

"Fathimah dan lpng lainnyn mengabarkan hal ifu kepada

Rasulullah $." Sementara riwayat mtsnd dan lagi shahih

menyebutkan, bahura Rasulullah $ bertaq;a b"-p. kali suaminya

menceraikannya, kemudian dia mengabarkan kepada beliau. Dia

adalah orang 5nng telah kami sebutkan p€rtama kali. Berdasarkan

semua itulah, hukum Nabi $ datang.

Demikianlah setiap redalcsi png meriwa5ntkan tentang

l<habarFathimah, laitu redaksi, "Dia menghabiskan

thalaklm, dia mencerailcannln sekaligus, dia menceraikann5ra

dengan sernua thalak dan secara ba'h. Dalarn serrrua l<habar im,
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sedikitpun Rasulullah ffi me-maqufl*awrya, sehingga semua ifu

gugur dan hukum beliaulah yang tetap berdasarkan kabar yang

sampai kepada beliau, bahwa dia menceraikannya sebanyak tiga

kali.

Sedangkan riwayat para sahabat.l&, maka riwayat yang

tsabitadalahriwayat dari Umar, selain darinya frdak tsabit

Yaitu berupa apa yang diriunyatkannya kepada kami dari

jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sutnn Ats-Tsauri, dari Salamah

bin Kuhail:7aid bin Kuhail menceritakan kepada karni, bahwa dia

melaporkan kepada Umar bin Al Khaththab tentang seorang lelaki

yang menceraikan isfoin5a sebanyak seribu kali. Umar berkata

kepadanya, "Engkau bergurau." Da lalu memukulnya dengan

kantong susu, kemudian berkata, "Sesungguhnya engkau cukup

menjafuhkan thalak tiga." Jadi, Umar memukulnya karena dia

menjatrfikan thalak lebih dari tiga: Dalam hal ini Umar telah

melakukan kebaikan, dan dia memberitahun5ra, bahwa thalak tiga

itu sudah cukup, dan dia tidak mengingkarinSn.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Al A'masy,

dari Habib bin Abu Tsabit: Ada seorang lelaki yang datang

menemui Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Aku menceraikan istila"r

sebanyak seribu kali." Ali berkata kepadanya, "Dia meniadi ba'in

darimu dengan tiga kali thalak, dan bagikanlah selainnya (ucapan

thalak) diantara beberapa istrimu." Dia tidak mengingkari thalak

tiga sekaligus.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Ja'far bin

Burqan, dari Mu'awiyah bin Abu Yahya, dia berkata: Ada seorang

lelaki datang menemui Utsman bin Affan, dia berkata, "Aku
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menceraikan istiku sebanyak seribu kali." Utsman berkata, 'Dia

menjadi ba'in darimu dengan tiga kali thalak." Utsman tidak

mengingkari thalak tiga.

Diriwaptkan dari jalur periwa5atan AMurrazzaq; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Amr bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dia

berkata: Ada seorang lelaki yang berkata kepada hnu Abbas,

"Aku menceraikan isfuiku sebarynk seribu kali." hnu Abbas

berkata kepadanyq "Tiga kali thalak sudah mengharamkan dia

bagimu, dan selebihnlp adalah dosa bagimu, engkau menjadikan

alnt-ayat Allah sebagai bahan senda gurau." Dia tidak mengingkari

thalak tiga, namun dia hanya mengingkari selebihnya. Perkataan

png datang darinya adalah bagi omng yang menceraikan istinya
sebanyak tiga kali, kemudian dia menyesali perkataan ihr sera5a

berkata, "Seandainla engkau bertatspa kepada Allah, maka Dia

akan memberikan solusi baginya." Benar, jika dia bertakua kepada

Allah @, maka Dia akan memberikan soh.rsi baginya, dan dalam

perkataannya udak disebutkan bahura thalak tiga adalah

malsiat.

Diriwayatkan dari jalur periwaftan ; dari

Ma'mar, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dia berkata:

Ada seorang lelaki yang datang menemui hnu Abbas. Dia berkata,

"Aku menceraikan istriku sebaqnk sembilan puluh sembilan."

l-antas hnu Abbas berkata kepadanya, "Tiga thalak sudah

menjadikan dia ba'in, sedangkan selainnya adalah pertuatan yang

melampaui batas-'
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Kedua khabar ini sangat shahih, bahwa Ibnu Mas'ud dan

Ibnu Abbas tidak mengingkari thalak tiga yang dijatuhkan dengan

cara menjatuhkannya sekaligus, tetapi dia mengingkari selebihnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syur'aib;

Amr bin Ali menceritakan kepada kami, Yahp bin Sa'id Al

Qaththan menceritakan kepada kami, dari Sufpn Ats-Tsauri, dari

Abu Ishaq As-Sa'bi, dari Abu Al Ahwash, dari Abdullah bin

Mas'ud, dia berkata, "Thalak yang sunnah adalah sang suami

menceraikan istinya saat dia suci tanpa digauli." l<habarini sangat

shahih dari hnu Mas'ud, dia tidak mengkhususkan satu dari dua

dan tiga thalak.

Jika ada yang berkata: Al A'masy meriwayatkan dari Abu

Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari lbnu Mas'ud, 5rang di dalamnya

terdapat redaksi, "Apabila sang istri haid kemudian suci, maka

sang suami menceraikannya sekali, lalu apabila dia haid lagi

kemudian suci, maka sang suami menceraikannya sekali lagi."

Maka kami katakan: Benar, ini juga sunnah. Namun selain cara ini

bukan berarti haram dan bid'ah.

Jika dikatakan: Telah diriwayatkan kepada kalian, dari jalur

periwayatan Hammad bin Zaid: Yahya bin Atiq menceritakan

kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Ali bin Abi

Thalib berkata, "seandainya manusia berpegang teguh dengan

perintah Allah S terkait masalah thalak, maka seorang suami tidak

akan menjatuhkan thalak kepada istri lebih dahulu. (Namun apabila

sudah tidak memungkinkan lagi), maka dia akan menceraikannya

safu kali, kemudian akan menunggunya sampai ishinya

L
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menyelesaikan iddah, lalu apabila dia mau, maka dia akan

memjukryra kembali."

Maka kami katakan-- I{habarini munqathi'darnya. karena

hnu Sirin tidak pemah mendengar satu kalimatpun dad AIi bin Abi
Thalib, kemudian di dalamnya juga tidak terdapat redaksi, bahwa

cara selain di atas adalah perbuatan maksiat dan bid'ah. Tidak
pemah diketahui dari para sahabat "S selain apa yang telah kami

sebutkan.

Sedangkan riwalat dari para tabi'in, maka diriwayatkan

kepada karni, dari jalur periwayatan Waki', dari Ismail bin Abu
Khafid, dari AsySya'bi, dia berkata: Ada seorang lelaki yang

berkata kepada SWraih Al Qadhi, "Aku menceraikan istriku

sebanyak serafus kali." Syrraih berkata, "Dia menjadi ba ln darimu

dengan uga thalak, sdangkan yang sembilan puluh tujuh adalah

sikap berlebihan dan malsiat." Syuraih tidak mengingkari thalak
tiga, namun dia menilai berlebihan dan maksiat untr.rk thalak yang

lebih dari tiga kali.

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata,

"Thalak yang memungkinkan unh.rk melakukan iddah adalah sang

suami menceraikan istin5ra saat dia suci dari haid dan belum

menggaulingra."

Abu Muhammad berkata: Syraih tidak mengkhusus-

kan talak satu dari talak tiga, demikian juga dari thalak dua. Tidak
pemah diketahui dari seorang tabi'in pun -bahun thalak tiga

adalah maksiat- yang menjelaskan hal itu, kectrali Al Hasan.
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Sedangkan yang berpendapat, bahwa thalak tiga adalah sunnah

ialah AsySyafi'i, Abu Dzar dan sahabat keduanp-

Cara Thalak Sunnah

Kami telah menyebutkan perkataan hnu Abbas terkait

dengan hal itu; diriwayatkan dari jalur periwalntan Al A'masy, dari

Abu Ishaq. Riwayat 1nng lain dari lalur periwayatan Ali bin Abi

Thalib, bahwa hnu Mas'ud beykata, "Sang sgami menceraikannya

saat dia suci yang mana dia tidak menggaulinlra, kernudian dia

membiarkannya sehingga dia haid, lalu apabila dia telah suci, maka

sang suami menceraikannla lagi unhrk !,ang kedua kalinya,

kemudian dia membiarkannya sehingga dia haid, lalu apabila dia

suci, maka dia mencemikannya unfuk yang ketiga kalinya-"

Ali berkata: Sang suami boleh menceraikan, kemudian

membiarkarurya sampai iddalmya sempurna, atau dia merujuknya

saat dia menjalankan iddah,jika dia mau.

Diantara perkataan hnu Mas'ud yang telah kami sebutkan

adalah perkataan yang diriwaptkan kepada kami, dari jalur

periwayatan AMurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dan redaksi

yang sama juga diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari

Qatadah, dari Ibnu Al Musalryib.
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Redaksi lrarg sama iuga diriu,a!,atkan dari jalur periuaptan
AMurrazzaq; dari Ab,u Hanifah, dari Hammad bin Abu Sulaiman,

dari Ibrahirn An-Nakha'i, natnun di dalamnya ada tambahan,
"Apabila istuinya zudah Udak haid, maka hendaklah dia
menceraikannya pada setiap bulan safu kali thalak." Ini adalah
pendapat AsySyra'bi.

Diantara ulama yang memalmfikan thalak lebih dari satu

adalah Al-Laits, Al Auza'i, Malih Abu Hanifah, Abdul Aiu N
Majisyr.rn, Al Hasan bin Hay, Abu Sulaiman dan para ulama

madzhab mereka.

Sedangkan pendapat kami tentang wanita hamil; unnita
yang tidak digauli, wanita lnng tidak pemah haid, dan rlnnita png
sudah berhenti dari haid, maka sesuai dengan beberapa nashyang
telah kami sebutkan sebelumnya, tetapi suci adalah wakfu para

wanita unfuk menjalankan iddah mereka.

Sedangkan wanita hamil tidak mempunyai masa suci lnng
perlu diperhatikan. Rasulullah $ bersaMa sebagaimana yang telah

kami sebutkan seb€lumn!,a di aunl pernbahasan kami tentang
thalak, kemudian hendaklah sang suami menceraikannya saat dia
suci atau hamil. Rasulullah $ menjelaskan tentang u/aktu suci agar

dia Udak menggaulinSn saat zuci sebelum menceraikan. Sebaik-

baik waktu talak adahh saat isbi hamil.

t54,L{r'
" Dan frdalclah Tuhanmu fup." (Qs. Maqnm [19]: 64].
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Sedangkan sang isti yang tidak dia gauli, maka tidak ada waktu

baginya berdasarkan nash N Qur'an, tidak pula sang istui, yang

mana Allah & telah berfirman tentang mereka, GA 'iigt

"Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada wakfu mereka

dapat (menghadapi) iddahnya (yanT waiar);' (Qs. Ath-Thalaaq [65]:

1). Jadi, dia boleh menceraikannya sebagaimana yang

dipertolehkan oleh Allah & kapan saja dia mau.

Allah S berfirman,

'#; 
{ Y "t::dt'fr oL #' t:4i

"Tidak ada kewajiban membayar (mahad abs kamu, iika
kamu menceraikan istri'isbi kamu sebelun kamu bercarnpur

dengan mereka." (Qs.Al Baqarah l2lt 2361

Sedangkan wanita yang tidak pemah haid atau wanita yang

telah berhenti haid, maka ulama yang telah kemi sebutkan berkata,

"Dia bisa menceraikannya saat awal bulan." Ini adalah sesuatu

yang tidak kami wajibkan, karena Al Qur'an dan Sunnah bdak

mewajibkannya.

Jika ada yang berkata: Bukankah Allah @ berfirman,

'"# $ fiir gL- # q e*A'u.'4,,i5
'#149**i!rt

"Dan perempuan-perempuan yang frdak haid lagi

(monopause) di antara perempuan-perempuarunu iil<a kamu ragu-
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ragu (tenbng masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah

tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempwn 5nng tidak

haid."(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

Maka kami katakan: Benar, dan diriwayatkan secara shahih

dari Rasulullah $, bahwa beliau bersaMa,

.lo 2 / o to . o.o lo 6 .
v-y- os-e|M. te

"Sebulan adalah dua puluh sembilan hai."

Waltut ini adalah waktu untuk memulai iddah, sehingga

apabila dia telah menyempumakan dua puluh sembilan hari,

berarti sudah mencapai sebulan.

Dalilnla adalah ftrman Allah &,

7 al 't o itt'
Vb, p.aLSJ i';|i;'fu'$;- {,$i',

&

T^rrri5-L;5,
" Orang-omng tang meninggal dunia di anbranu dengan

meninggall<an isti-isti (hendaHah para istri itu) menangguhkan

dirinja (beriddah) empt bulan sepuluh hari." (Qs. Al Baqarah [2]:

2v).

Allah ffi mewajibkan apa yang telah kami sebutkan, yaitu

memulai dengan hitungan bulan dari siang atau malam apapun

yang dikehendaki oleh orang 57ang menjalankan iddah, atau iddah

wajib sebab ditinggal mati atau ditinggal dalam beberapa bulan. -
hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-
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1950. Masalah: Barangsiapa yang berkata, "Engkau

terthalak," dan dia meniatkan dua atau tiga thalak, maka terjadinya

thalak itu sesuai dengan apa yang dia niatkan; baik dia

mengatakan hal ifu dan meniatkannya kepada sang isti yang

sudah digauli ataupun wanita yang tidak digauli.

Dalilnya adalah, kami telah menyebutkan bahwa talak tiga

sekaligus adalah Sunnah dan kata thalak teriadi pada sang isti;
baik dua atau sahr istri. Karena hukum thalak memang demikian

adanya, maka ia terlaksana sesuai dengan apa lrang dia niatkan,

berupa bilangan thalak. Karena Nabi $ bersabda,

" Sesungguh4n amalan itu terganfung niat, dan setiap

otiang mendapatkan apa 5nng dia niatkan."

Namun apabila sang suami tidak meniatkan jumlah thalak,

berarti yang terlaksana hanya safu thalak, karena safu merupakan

jumlah minimal dalam thalak. Thalak satu ini adalah thalak yang

terlaksana berdasarkan keyakinan tanpa diragukan lagi, dan

selebihnya tidak mungkin terlaksana jika tanpa keyakinan. Ini

adalah pendapat Malik, Al-laits dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah, Abu Sulaiman, Sufuan dan Al

Auza'i berpendapat, "Thalak yang terlaksana baginya adalah

thalak satu, bukan selebihnya."

1951. Masalah: Jika sang suami berkata kepada istui

yang telah digauli, "Engkau terthalak, engkau terlhalak, engkau

.61 t1 ,yt's4dt: ,auiCtri *1
ll / / /
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terthalak", jika dia hanlp bermaksud unhrk mengulang-ulangi safu

kalimat dan memberitahukan istuin5n, maka hal itu adalah thalak

sahr. Demihan juga, jika dia tidak bermaksud unfuk mengUlang

ulang,nF, maka jika derrgan kalimat ifu dia bermaksud bahwa

setiap kata thalak bukanlah kata talak lainnln, maka thalak ihr

adalah tiga jika dia mengulanginya sebanyak tiga kali, dan tidak

menjadi thalak dua walaupun dia mengulan$n!,a sebanyak dtra kali.

Namun jika dia b€rkata kepada istinya 5rang tidak dia gauli,

"Engkau t€rthalak, engkau telthalak, engkau terthalak," maka

thalak yang terlaksana hanya safu, karena dia mengulang-ulangi

thalak pada saat sang isti berada dalam kondisi Udak bisa

melakukan iddah.l(arena tidak ada waktu unhrk melah,rkan iddah

bagi wanita yang tidak digauli, berdasarkan nash N Qur'an, dan

setelah kalimat yang pertama, sang ishi telah menjadi orang lain,

sementara mencerai wanita lain ifu hukumnln batal.

Dalam masalah ini, para ulama berselisih pendapat'

segolongan ulama berpendapat sebagaimana Snng telah kami

sebutkan.

Segolongan yang lain berpendapat, "Apabila sang suami

menyambung kalimatrp, fidak memutus sebagian kalimat dari

sebagian yang lain, maka yang terlaksana adalah thalak tiga.

Namun apabila dia memisahkan kalimatr5ra dengan berdiam

sejenak, maka yang terlaksana adalah safu thalak."

Sedangkan segolongan ulama yang lain berpendapat,

"Apabila hal itu diucapkan dalam safu tempat, maka semuEl

kalimat itu terlaksana, baik dia memisahkan diantara setiap kalimat

dengan berhenti sejenak atau Udak. Namun apabila hal itu
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diucapkan dalam beberapa tempat, maka tidak ada thahk yang

terlaksana, kecuali thalak yang diucapkan pada tempat yang

pertama."

Diantara pendapat yang diriwayatkan kepada kami -seperti

pendapat kami' adalah, pendapat pertama diriuaptkan melalui

jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Attab bin Basyir menceritakan

kepada kami, dari Khushaif, dari Ziyadah bin Abu Maryam, dari

hnu Mas'ud tentang seseorang yang menceraikan istinya s€bantak

tiga kali dan dia tidak menggaulinya. hnu Mas'ud berkata, 'Thalak

yang terlaksana adalah thalak tiga. Jika dia menceraikanqa dengan

thalak satu, kemudian thalak dua, kemudian thalak tiga, maka

thalak itu tidak bisa tetap atas sang istoi, karena dia telah t€rthalak

ba'in durgan kalimat yang pertama. "

Atsar ini diriwayatkan secara shahih dari Khilas, Ibrahirn

An-Nakha'i -dalam salah satu pendapatnya-, Thawus, AsySSa'bi,

Ikrimah, Abu Bakar bin AMurrahman bin Al Harits bin Hisyam

dan Hammad bin Abu Sulaiman. Atsar ini iuga
kepada kami dari Masruq.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periur4ntan Al

Hajjaj bin Al Minhal; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari

Muthanif bin Tharif, dia berkata, Aku bertan5ra kepada Al Hakam

bin Utaibah tentang seseorang yang berkata kepada istoin5n,

"Engkau terthalak, engkau terthalak, engkau terthalak," -pifu saat

dia tidak menggaulin5a-. Al Hakam menjawab, "Dia telah terthalak

ba'indurganthalak ynng pertama, sedangkan dtn thahk

itu udak dianggap sedikitpun." Aku bertan5ra kepadanyn, "Darimana

engkau mengetahui hal ini?" Dia menjawab, 'Dari AIi bin Abu
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Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Tsabit-" Atsar ini juga

diriuayatkan kepada kami dati hnu Mas'ud.

Ini adalah pendapat Sut/an Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay,

Abu Hanifah, Asrqpfi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ahmad bin

Hanbal, Abu Sulaiman dan para ulama madztrab mereka-

Pendapat 5nng kedua diriwalntkan kepada kami, dari;alur

periwayatan Sa'id bin Manshur; Huqnim menceritakan kepada

kami, Al Mughirah menceritakan kepada karni, dari hrahim An-

Nakha'i tentang seseorang yang berkah kepada istinya 5nng tidak

dia gauli, "Engkau terdralak, engkau terthalak, engkau terthalak," -
dia mengatakannya s@ara bersambung. hrahim menjawab,

"Wanita ifu Udak halal baginya, sampai dia menikah dengan orang

lain. Namun apabila dia berkata, 'Engkau terthalak', kemudian dia

berkata, 'Engkau terthalak', kemudian dia diam sejenak, lalu

berkata, 'Engkau terthalak', maka dia telah tetthalak ba'in dengarr

kalimat yang pertarna, sedangkan dtra kalirnat berik"rtr5a tidak

dianggap sedikitpr.ur.' Demikian iuga lnng diriwayatkan dari

AMullah bin Al Mughaffal Al Muzani. Ini adalah pendapat Malik,

Al Auza'i dan Al-Laib.

Sedangkan pendapat yang ketiga diriwaptkan kepada

kami, dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Abdul Aziz bin

AMushshamad menceritakan kepada kami, dia berkata: Manshur

berkata kepadaku: Ada yang menceritakan kepadaku dari Ibrahim

An-Nakha'i, bahwa dia berkata, "Apabila sang suami berkata

kepada istrinya yang tidak dia gauli dalam satu tempat, 'Engkau

terthalak, engkau terthalak, engkau tetrthalak', maka istinya itu

tdak halal bagrnln, sehingga dia menikah dengan orang lain'
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Namun apabila dia beranjak dari tempahrya setelah mengatakan

thalak yang pertama, kemudian setelah itu dia menceraikannya

lagi, maka hal itu fidaklah dianggap."

Ada beberapa riurayat yang tdak ada kejelasan di

dalamnya, diantaranSra apa lnng diriwayatkan kepada kami, dari

jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufuan bin Ulninah

menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Atha' bin

Abu Rabah dan Jabir bin Zaid, kedua berkata, "Apabila seoftmg

isti png masih perawan diceraikan sebanyak tiga kali, maka yang

terlaksana hanlralah satu.'

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Husynim menceritakan kepada kami, Manshur -!/aitu hnu Al

Mu'tamir- mengabarkan kepada kami, bahwa perkataan Al Hasan

yang terakhir tentang seseorang yang menceraikan isfuinp

sebanlnk tiga kali sebelum menggaulin5n, "Jika dia mau, dia bisa

meminangnya."

Dan dari jalur peduayatan Malik, dari Yahln bin Sa'id AI

Anshari, dari An-Nu'man bin Abu A3ryasy, dari Atha' bin Yasar

bahwa dia ditanya tentang seseorang yang menceraikan ishinya

sebelum dia menggaulin5n. Atha' menjawab, 'Perceraian yang

terlaksana bagi isti 5nng masih perawan hanflah sahr."

Abu Muhammad berkata: Mereka tidak mengkhusus-

kan thalak yang dipisah-pisah dari perceraian yang dilakukan

secara sekaligus.
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Diantara riwa5rat-riwayat itu adalah apa yang diriwaSntkan

kepada kami, dari lalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar bin

Rasyid, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Muhammad bin

Abdurrahman bin Tsauban, dia berkata: Ada seseorang dari

Muzainah yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali sebelum

menggaulinya. [-alu Muhammad bertanya kepada hnu Abbas dan

saat ifu dia bersama Abu Hurairah, lantas Abu Hurairah berkata,

"Thalak sahr menjadikan dia bercerai, dan thalak tiga menjadikan

dia haram." L-antas hnu Abbas pun membenarkannya - Atsar ini

hdak shahih, karena Umar bin Rasyid dha'if-

DiriwaSntkan dari jalur periwayatan Malik; dari Yahya bin

Sa'id, dari Bukair bin An-Nu'man bin Abu Ayyasy, bahwa

Abdullah berpendapat tentang seseorang yang menceraikan

isbinya yang masih perawan, "Thalak satu menjadikan dia

bercerai, dan thalak tiga menjadikan dia haram", dan redaksi yang

serupa, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin dan Ali bin Abu

Thalib. Namun mereka tidak menjelaskan perceraian yang dipisah-

pish atau perceraian sekaligus.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan ulama yang

membedakan antara perkataan seorang suami unfuk menjafuhkan

thalak dalam safu tempat dengan perkataannya terkait hal itg

dalam dua tempat yang berbeda adalah klaim tanpa dalil-

Demikian juga, ulama yang membedakan antara perkataan

seorang suami dalam menjatrfikan thalak secara bersambung

dengan perkataannya, dan yang dipisah dengan berhenti sejenak,
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pendapat ini juga tanpa dalil yang shahih, sehingga pendapat ini

gugur.

Jadi, pendapat yang shahih adalah pendapat kami, karena

thalak bisa terlaksana sebab perkataan seorang suami lrang

sempurna kepada istinya, yaitu ucapan, "Engkau terthalak," maka

istuinya terthalak ba'in, dan dia bisa halal kembali dengan cara

menikah dengan orang lain, -lika suaminya ifu meninggal dunia,

maka istinya tidak mev.rarisi, dan jika isbinya yang meninggal

dunia, maka suaminya tidak mewarisi-, dan tidak ada thalak pada

masa iddah, sehingga thalaknya itu sia-sia lag grgur.

L952- Masalah: Jika sang suami berkata kepada istuinya

yang tidak dia gauli, "Engkau terthalak tiga," maka jika dia bemiat

dalam perkataannya "Engkau terthalak" adalah thalak tiga, maka

thalaknya itu menjadi thalak tiga. Namun jika dia tidak bemiat

pada saat itu, tetapi dia bemiat thalak tiga ketika dia berkata

"tigu," maka thalaknya tidak terlaksana, kecuali hanya thalak satu,

karena dengan perkataannya "Engkau terthalak," istrinya sudah

terthalak ba'in, sehingga perkataan tiga sia-sia, tidak ada gunanya.

1953. Masalah: Menceraikan istri 5nng sedang nifas

hukumnya seperti menceraikan istri yang sedang haid, thalaknya

fidak terlaksana, kecuali thalaknya adalah thalak tiga yang

dilalokan sekaligus atau thalak terakhir adalah thalak tiga, dimana

sebelumnya thalak dua telah terlaksana.
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Dalilnf adalah, tidak ada wakhr bagi seorang istri, kecuali

haid atau suci. Kami telah menyebutkan dari Rasulullah & bahwa

beliau melarang melakukan perceraian pada saat sang istri haid,

beliau memerintahkan unfuk melakukan perceraian saat dia suci,

dimana pada saat dia Udak menggaulinya; atau saat hamil.

Tidak ada bedanya, bahwa darah nifas bukanlah waktu suci,

dan bukan pula waktu hamil, sehingga tidak ada yang tersisa

kecuali haid, sehingga wakhr itupun juga waktu haid. Tidak ada

nash shahih lnng menyatakan bahwa nifas bukan haid. Bahkan

tidak ada perbedaan, bahwa nifas juga memiliki hukum haid, yaitu

wajib meninggalkan shalat, puasa dan bersenggama.

Diriuralatkan secara shahih dari Rasulullah # bahwa wama

darah haid adalah kehitam-hitaman yang dapat diketahui. Jadi,

setiap darah 5ang berwama kehitam-hitaman yang muncul dari

vagina seorang wanita, maka itu adalah darah haid, selama tidak

melebihi masa haid dan selama tidak keluar pada saat hamil.

Diriwalntkan secara shahih pula bahwa Rasulullah S
bersaMa kepada Ummu Salamah dan Aisyah Ummul

Mukminin S, -ketika salah safu dari keduanya haid-, "Apakah

engl<au nifas?' Dia menjawab, 'lya." Rasulullah $ menyebut haid

dengan kata nifas.

Diantara kelompok ulama salaf yang berpendapat dengan

pendapat kami adalah sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Waki', dari Jarir bin Hazim, dan

Sufuan Ats-Tsauri. Jarir berkata: Dari Qais bin Sa'd, dari Bukair,

dari AMullah bin Al Asyaj, dari Sulaiman bin Yasar, dari Zaid bin

Tsabit. Sedangkan Sufuan berkata: Dari lbnu Jarir, dari Atha'.
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Zard dan Atha' berkata, "Apabila seorang lelak menceraikan

ishinya -yang sedang haid-, maka sebab darah nilas itu, dia tidak

bisa melakukan iddalrnya."

Sedangkan selain keduanya berpendapat selain dengan

pendapat ini, sebagaimana yang diriwalntkan kepada kami dari
jalur periwayatan AMurrazzaq; dari Utsman bin Mathar, dari Sa'id

bin Abu Arubah, dia berkata: Mathar Al Warraq berpendapat dari

Al Hasan tentang wanita yang terlhalak tiga pada saat dia haid.

Dia berkata, "Wanita itu bisa melakukan iddah pada saat dia haid

dari beberapa haidn5n. "

DiriunSntkan juga dari jalur perivva3ntan AMurrazzaq; dari

hnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Dimakruhkan seoftmg suami

menceraikan istinya saat haid, dimakruhkan

menceraikann5a saat nifas."

Abu Muhammad berkata: Apabila ada seseorang yang

menceraikan istinya saat suci, dimana saat ifu dia fidak

menggaulinya-, dengan thalak nj'i, lalu istinp hamil dari hasil

zina atau dipalsa atau ketidaktahuannla, maka dia berpindah

pada iddah wanita hamil, sehingga iddalrnya selesai setelah dia

melahirkan. Karena setelah itu dia menjadi istinln lagi, dia bisa

meunrisi suaminya dan suaminya bisa meurarisinSn. Istinya ifu
bisa mendapatkan ila', zhihar dan li'an, -jika dia menuduhnya

betzina-. Jadi, dia termasuk wanita yang terthalak dalam keadaan

hamil.

Allah & berfirman,
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"Dan perempran-perempuzrn tnng hamil, urakfu iddah

mereka ifu ialah ampai mereka melahirlan kandungannSn " (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 4).

Demikian juga, wanita yang ditinggal mati berpindah pada

iddah wanita hamil jika suaminya meninggal dunia; baik dia hamil

pada wakhr suci yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga.

Namun jika thalak itu adalah thalak tiga, atau thalak yang terakhir

adalah thalak ketiga, atau budak wanita yang dimerdekakan yang

diminta trnhrk memilih berpisah dengan suamin5a, maka dia tidak

bisa berpindah pada iddah wanita yang ditinggal mati dan tidak

pula pada iddahpng lainnya.

Tetapi jika dia hamil di wakhr suci yang pertama, maka dia

melaksanakan iddah pada semua masa kehamilannya sebagai

waktu suci, kemudian dia melaksanakan iddah pada masa nifas

sebagai waktu haid, lalu dia harus mendapati dua kali waktu suci

setelahnya. ndak ada perbedaan antara iddabnya pada masa

hamil sebagai wakfu suci, walaupun udak tersisa lagi, kecuali

hanya sekejap mata, dan antara iddabnya pada masa itu,

walaupun belum melaluinya, kecuali hanya sekejap mata. Karena

sebagian waktu suci, dianggap sebagai waktu suci (yang

sempuma).

Jika dia hamil di waktu suci yang kedua, maka dia

melaksanakan iddah pada masa kehamilannya sebagai wakh.r suci

yang kedua, kemudian masa nifasnya sebagai u/aktu haid, lalu dia

wajib mendapati waktu suci yang ketiga.
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Namun jika dia hamil pada waktu suci yang ketiga, maka

dia melaksanakan iddah pada masa kehamilannSn sebagai waktu

suci, lalu apabila dia melahirkan dengan pertama kali dari Srang

keluar darinya, maka iddahrrya sempuma, dan dia boleh menikah

lagi. Karena dia telah melakukan iddah dengan waktu sr.rci, sesuai

dengan Al Qur'an, sehingga tidak ada yang gugur darinya. Namun

jika dia termasuk wanita 5nng tidak pemah haid, maka

adalah thalak 6a'in, sebagaimana yang telah kami sebutkan; atau

dia budak wanita gnng dimerdekakan, lalu dia memilih untuk

berpisah dengan suaminya, maka dia harus melaksanakan iddah

dengan hitungan beberapa bulan, dan dia boleh menikah setelah

menyempurnakannya. Tidak ada pengaruhnya kehamilan pada

saat itu.

Demikian juga, jika dia hamil setelah kematian suaminya,

maka dia harus melaksanakan iddah sebanlnk empat bulan

sepuluh hari, kemudian dia boleh menikah setelah sempurnanya,

sementara kehamilan tidak diperhitungkan. Maksud kami dengan

kata "boleh menikah" adalah melangsungkan akad nikah,

sedangkan untuk jimaknya tidak boleh sampai dia rnelahirkan,

kemudian suci dari nifas.

L954. Masalah: Barangsiapa yang menceraikan istinya

sebanyak tiga kali, sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka

dia tidak boleh menikahinya, kecuali setelah isbinya menikah

dengan orang lain, kemudian menggaulinya melalui lubang

dengan nikah yang sah, pada saat suami yang kedua

dan istinya sama-sarna sadar. Dia tidak boleh menggaulinya
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dengan pemikahan yang fasid, tidak boleh pula menggaulin5a

melalui lubang dubur (anus), dan menggaulinya dalam pemikahan

yang sah, narnun sang istri dalam keadaan tidak sadar, sebab

penyakit alnn (epilepsi), mabuk atau gila. Demikian juga dengan

suami yang kedua, -walaupun suami yang kedua dan istinya masih

memsakan-. Dalam saat itu atau pada saat tidur, kenikmatan

hubungan suami isti tidak bisa dirasakan, yang mana hal itu dapat

menghalalkan suami yang pertama menikahi isfuinya, jika suami

yang kedua meninggal dunia, atau menceraikannya, atau nikahnya

fasal<h setelah keabsahannya.

Demikian juga, jika penikahan itu sah, kemudian dia (suami

yang kedua) menggaulinya pada saat yang tidak diperbolehkan

untuk melakukan hubungan suami isfui, seperti puasa wajib bagi

suami yang kedua atau istrinya; atau saat ihram atau i'tikaf; atau

sang istri sedang haid. Semua itu tidak boleh melakukan hubungan

suami istri. Seorang budak bisa menjadi muhallilrrya dengan cara

menikahinya, dan lelaki dzimmi, jika sang istri adalah wanita

dzimmi. Namun senggama yang dilakukan majikannya tidak bisa

menghalalkannya unhrk menikah lagi dengan suaminya jika dia

adalah seorang budak perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah &,

o9 ?;& L. i:'$i & fi. 1, 
"r'u 

st @ o9

eS ;'tc$-$ r* t Lu46. 6W'&$ qiL
"Kemudian jika si suami menthaklaSn (saudah thalak

tnng kdua), mal<a perempuan itu b'dak kgi halal bagin5a hnggu

I rs2 I - Al Muhalla



dia kawin dengan suani Snng lan. Kernudian jil<a smmi 5nng lain

ifu menceraikannSn, maka tidak ada doa bag kduanya hel<as

suami pertama dan isb) untuk kawin kembali jil<a kduan5n

t akan dapt menjalanlan hukum-hukum Allah." (Qs.

Al Baqarah l2l:230l.

Ayat ini bersifat utnurn bagi setiap suami, dan tidak ada

kata suami, kecuali orang yang melaksanakan pemilohan Sang

sah.

Sedangkan orang yang melaksanakan pemit<atnn dengan

menyelisihi apa lnng diperintahkan oleh Allah &, maka dia

bukanlah seorang suami, dan hal itu tdak dianggap sebagai

pemikahan. Di dalam ayat di atas, juga menjelaskan tentang

kebolehan ruiuk setelah perceraian.

Kemudian yang tersisa adalah masalah hubungan suami

istri, kematian suami yang kedua dan pemikahanqn yang fasal<h,

maka kami mendapati apa yang diriwayntkan kepada kami, dari

jalur periwayatan Abu Daud As-Sgistani; Musaddad menceritakan

kepada kami, Abu Muawiyah menceritakan kepada karni, dari Al

A'masy, dari hrahim An-Nakha'i, dari Al A$rrad, dari Aisyah

Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah $ pernah ditanya

tentang seorang lelaki png menceraikan istinya -maksudnya

thalak tiga-, lalu istoinya itu menikah dengan oftmg lain, lantas

suami yang kedua menceraikannya sebelum manggaulinya,

"Apakah wanita itu boleh dinikahi oleh suami 5nng pertama?"

Rasulullah $ menjawab , tiA# O$.s 7tt:i*L O:k ,? ):t[.k\
" Wanib itu frdak halal bagi suami tnng pqhmq sehingga dia dan

suami 5nng kdua melakul<an hubungan stami-isti."
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Dalam l<habar ini terdapat tambahan keumuman yang bisa

menghalalkan sang isti bagi suami yang pertama, yaitu hubungan

suami-istri, bukan dengan yang lainnya. Sehingga yang termasuk

dalam hal itu adalah kematian suami yang kedua dan

pemikahannya yang fasakh setelah keabsahannya. Sedangkan

yang termasuk dalam hubungan suami-istui adalah apa yang telah

kami sebutkan sebelumnya.

Kami mengatakan, bahwa senggama yang dilakukan oleh

seorang majikan tidak bisa menghalalkan sang isti untuk suami

yang telah menceraikannya. Karena majikan bukan termasuk

seorang suami, sedangkan Allah & menghalalkannya setelah dia

menikah dengan suami yag lain.

KebanSnkan apa yang telah kami sebutkan ada perbedaan

pendapat tentang hal itu dari Sa'id bin Al MusayTib. Dia berkata:

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur

periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada

kami, Daud bin Abu Hind mengabarkan kepada kami, dari Sa'id

bin Al Musa5yib tentang seorang wanita yang terthalak tiga,

kemudian dia menikah- Sa'id berkata, "Orang-orang berpendapat

bahwa suami 5nng kedua harus menggaulinya, sedangkan aku

berpendapat, apabila suami yang kedua menikahinya dengan

pemikahan yang sah, dimana dia tidak bermaksud, kecuali sebagai

muhallil, maka suami yang pertama Udak masalah menikahi

istrinya lagi."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini selayaknya

adalah pendapat orang yang menolak hadits tentang mengusap
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soltan dan hadits tentang lima kali susuan. Pendapat ini tidak ada

dalam Al Qur'an, sehingga tidak boleh mengambilnya, keorali

dalam masalah ini banyak yang berpendapat dengan pendapat

Sa'id. Karena khabar Aisyah tentang keharusan melakukan

suami-istri juga tidak terdapat dalam Al Qr.r'an. Tidak

ada yang meriwayatkan khabar ini, kecuali melalui jalur

periwayatan Airfruh @, yang mana sebelumnya telah ada khabar

tentang lima kali susuan, tidak ada bedanSn.

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan lbnu Abbas, s€rta

diriwayatkan juga l<habar yang tidak shahih dari jalur periua3ratan

Anas dan hnu Umar.

Dernikian juga, pendapat ihr adalah pendapat orang lrang
berpendapat -dengan menolak Sunnah 37ang kedua, bahua iral-
beli tidak sempurna, kecuali sebab perpisahan penjtnl dan pembeli

dari tempat keduanya. Karena umumnln orrng-orang berpendapat

dengan pendapat Sa'id, dan berkata, "lni adalah pendapat

mayoritas." Jika l<habar iru shahih, maka tidak samar lagi bahwa

l<habar htr diriwayratkan dari Sa' id.

Diriwa5atkan dari Al Hasan, bahwa seorang istui tetap tidak

halal bagi suami yang pertama, walaupun suami yang kedua telah

menggaulingra, keorali sampai suami kedua melakukan inzal

(4alulasi).

Selayaknya ulama fikih Maliki yang berpendapat, bahwa

keharaman (suami pertama menikah kembali dengan istrinya)

karena beberapa sebab yang ringan, dan kehalalan (zuami pertama

menikah kembali dengan ishinya) karena beberapa sebab png
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berat, berpendapat dengan pendapat Al Hasan ini. Tetapi

kontradiksi mereka lebih banyak daripada hal tersebut.

Mereka berselisih pendapat tentang seorang muslim yang

menceraikan wanita kitabiyah sebanyak tiga kali, lalu wanita

kibbiyah itu menikah dengan seorang lelaki kibbi, lalu dia

menggaulinSra, kemudian meninggaP Maka Al Hasan Al Bashri,

Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, AsSrSyafi'i, Abu Sulaiman dan

para sahabat mereka berpendapat, "Wanita itu halal bagi suami

yang pertama."

Sedangkan Rabi'ah dan Malik berpendapat, "Lelaki kitabi

itu tidak bisa menghalalkan wanita kitabitnh untuk menikah lagi

dengan suaminya yang pertama." Kami tidak pemah mengetahui

kekacauan bagi mereka, kecuali pendapat mereka, "Dia tidak

berhak melakukan perceraian." Maka kami berkata, "Kenapa bisa

demikian, apa yang menghalanginya unhrk menghalalkan wanita

kitabiyah itu (menikah lagi dengan suaminya yang pertama), lika
dia telah meninggal atau nikahnya faakli?"

Kemudian kami bertanya kepada mereka: Jika lelaki kitabi

itu menikahinya dan menggaulinya, kemudian lelaki ihr memeluk

Islam, narnun Udak menggaulin5n lagi setelah keislamannya,

kemudian dia menceraikannya, apakah dia bisa menghalalkan

wanita kitabitnh ifu menikah lagi dengan suaminya yang pertama

atau tidak?

Jika mereka berpendapat, "Dia tidak bisa menghalalkannya

untuk suaminya yang pertama", maka alasan mereka tidak ada

perceraian bagrnp batal, karena perceraiannya telah sah.
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Namun jika mereka berpendapat, "Bahkan dia bisa

menghalalkannya," maka mereka menyelisihi pendapat mereka

sendiri terkait tentang hubungan suami-istri seorang ldtabi frdak

bisa menghalalkannya.

Sedangkan perselisihan pendapat diantara mereka tentang

pemikahan yang fasid, maka mayoritas ulama berpendapat

demikian (seorang wanita tdak halal bagi suami png pertama

sebab pemikahan suami kedua yarrg fasid, kecuali pendapat png
diriwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa hal itu bisa

menghalalkanqn. Pendapat ini keliru, karena dia (suami kedua

yang melalnfian pentilclnn fasd tidak berstattrs sebagai suami,

dan seandainln dia berstatr.rs sebagai seorang suerni, maka tidak

ada yang bisa memisatrkan diantara keduanln tanpa fujuan,

kecuali akadnya yang fasid.

Sementara perselisitun pendapat terrtang apakah

senggama yang dilahkan majikannya bisa menghalalkannya, jika

dia seorang budak perernpuan? Maka diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwalntan Al Hajiaj bin Al Minhal; Yazid bin Zurai'

menceritakan kepada lorni, Khalid menceritakan kepada kami,

dari Marwan Al Ashfar, dari Abu Flafi', dia berkata: Kami pemah

masuk menemui Utsman Amirul Mukminin, kami bertanya

kepadanya tentang seormg lelaki yang mempunlni istui seorang

budah lalu dia menjatuhkan thalak tiga kepadanln. l-antas

majikannSn menggantikan posisinya, kemudian dia memerdeka-

kannya. Saat ifu Utsman bsama Zaid bin Tsabit dan seorang

sahabat Rasulullah #i, kduanp menjawab bersamaan, "Tidak

apa-apa."
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Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Qatadah, dari Salamah, bahwa Zaid bin Tsabit dan Az-Zubair

bin Al Awwam, tidak berpendapat adanSn masalah bagi seorang

budak perempuan yang diceraikan suaminya, lalu majikannya

menggauli, kemudian suaminya menikahinya kembali. Keduanya

berkata, "Apabila sang majikan tidak bertujuan untuk menghalal-

kannya, maka hal itu tidak ada masalah."

Diriwa5ntkan dari lalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al

Qaththan; dari Asy'ats bin Abdul Malik Al Hummni, dari Al Hasan

Al Bashri, danZand bin Tsabit, dia berkata, "Posisi majikan seperti

suami."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu

Juraij, dari Atha', dari hnu Abbas, tentang seorang budak laki-laki

yang menjatuhkan thalak ba'in kepada seorang budak

perempuan, bahwa senggama yang dilakukan majikannya itu bisa

menghalalkannya. Atha' berkata, "Siapa yang mempunyai istri

seorang budak, lalu dia menjatuhkan thalak ba'n kepadanya,

kemudian dia membelinp lalu menggaulinya sebelum dia menikah

dengan ormg lain, maka dia boleh menggaulinya, lalu apabila dia

telah menggaulinya kemudian memerdekakannya, maka dia boleh

menikahinSn kembali. Namun jika dia memerdekakannya sebelum

dia menggaulinya, maka budak perempuan itu udak halal baginya,

sehingga dia menikah dengan orang lain." Tidak ada dalil yang

bisa membenarkan pembagian ini.

Pendapat yang menyelisihi pendapat ini diriwayatkan

kepada kami dari selain mereka, sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin AI Minhal: Yazid
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bin Zurai' menceritakan kepada kami, Khalid, yaifu Al Ha&dza'

menceritakan kepada kami, dari Al Hakam dan Utaibah, dari Ali

bin Abi Thalib, dia berkata, "Sehingga dia halal bagi straminya,

setelah dia diharamkan atasnya-" Maksudnya adalah seorang

budak perempuan yang diceraikan, lalu sang majikan

menggaulinya tanpa menikah dengan suami yang lain.

Diriwayatkan juga dengan jalur periwayatan ini, hingga

sampai pada Khalid Al Hadzdza', dari Abu Ma'syar, dari hrahim

An-Nakha'i, dari Ubaidah As-Salmani, dari hnu Mas'ud, dia

berkata, "sehingga dia halal bagi suaminya, setelah dia

diharamkan atasnya." Diriwayatkan se@ra shahih dari Masruq,

bahura dia kembali kepada pendapat ini setelah dia memberikan

fatwa dengan pendapat Zaid.

Apakah budak perempuan itu halal bagi majikannSa sebab

adanya ikatan kepemilikan, jika dia membelinya setelah dia

menjadi istinya, kemudian menceraikannya sebanlak tiga kali?

Maka dalam hal ini, kami telah menyebutkann5a dari Atha'.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

hnu Jarir: Aku berkata kepada Atha', "Ada seorang lelaki

menceraikan istin5n yang berstafus budak, kemudian dia

membelinya, dan dia (isbinya) udak pemah menikah dengan

seorang pun setelah4n, apakah budak perempuan itu halal

baginya?" Dia menjawab, "llra, hnu Abbas yang mengatakannya."

Diriwayatkan dari jalur periwalntan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Ismail bin Urnayyah, dari lbnu Qisaith, bahua Katsir

maula Ash-Shalt menceraikan istrinln (5nng berstatus budak)

sebanpk dua thalak, kemudian dia membdinln, lalu
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memerdekakannya. Zaid bin Tsabit berkata, "Jika engkau

menggaulinya, karena ada ikatan kepemilikan, maka dia halal

bagimu. Namun dia tidak halal bagimu (sebagai istri), sehingga dia

menikah dengan orang lain."

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Zlnd Al A'lam, dari Al Hasan, seperti pendapat Zaid dan

Atha'. Diriwayatkan juga secara shahih dari selain mereka,

pendapat yang menyelisihi pendapat tersebut:

Diriwayatkan kepada kami, bahwa budak perempuan itu

tidak halal bagi majikannya sebab ada unsur kepemilikan, jika dia

membelinSn setelah sang suami menceraikannya sebanyak tiga

kali, perkataan ini dari Utsman dan Zaid bin Tsabit.

Diriwayatkan secara shahih, dari Jabir bin Abdullah, dan Ali

bin Abi Thalib, bahwa hal itu makruh. Dan diriwayatkan juga

secara shahih, dari Masruq, An-Nakha'i, Ubaidah As-Salmani, Asy-

Sya'bi, Ibnu Al Musa5ryib dan Sulaiman bin Yasar.

Abu Muhammad berkata: Seorang majikan tidak boleh

melihat auratrSa, kecuali aurat yang boleh dia lihat dali mahnm
n1n, dan tidak boleh pula menikmati auratrya. Karena Allah &
berfirman,

"Maka perempuan itu tidak lagi halal bagrryn hingga dia

kawin dengan suami 5nng lain." (Qs. Al Baqarah I2l:2301

?:*€. i:'gi & li l, li'U <x
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Dalam hal ini Allah $ manyebutkannp secara umum dan

tidak mengkhususkan, beda halnya dengan budak perempuan

mukabb, haid, puasa wajib, dan ihram, karena Allah mengharam-

kan menikahi mereka selnua.

1955. Masalah: Apabila orang 5rang menjatuhkan thalak

tiga membujuk seseorang unfuk menikahi istuinya dan menggauli,

agar istoingp ihr bisa halal baginya, maka hal itu diperbolehkan, lika

orang lain itu menilohingn tanpa qTarat tersebut pada saat

melangsr.rngkan akad nikah. lalu apabila dia telah menikahinln,

maka dia boleh memilih; iika dia mau, dia boleh menceraikannya,

dan jika dia mau, dia boleh tetap menjadikannln sebagai isti- I-alu

apabila dia telah menceraikannya, maka dia halal bagi suami yang

pertama. Namun apabila dia menqnratkan dalam akad nikah,

bahwa dia akan menceraikannya setelah menggaulinln, maka akad

itu fasid lagi rusak, dan sang istri Udak halal bagi suami yang

pertama dengan pemilohan model ini. ndak ada perbedaan

antara hal ini dan apa 5nng telah kami sebutkan sebelumnya dalam

setiap pernikahan yang fasid.

Sebagian ulama ada 5nng berpendapat, "Seorang isffi tdak

halal bagi suami png pertama, kectrali dengan pemikahan !/ang

berdasarkan cinta, yang mana dengan pemikahan ini, dia tidak

bemiat untuk menjadi muhallil bagi orang yang menceraikan

ishinya."

Dalam masalah ini, mereka berhujjah dengan aMr yang

diriwa5atkan kepada kami, dari jalur periwayatan Ahmad bin

Syr'aib: Amr bin Manshur menceritakan kepada karni, Abu
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Nu'aim, yaifu Al Fadhl bin Dukain, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Abu Qias, yaitu Abdurrahman bin Tsarwan, dari Hudzil bin

Sy:rahbil, dari AMullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah $
melaknat pembuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato,

orang yang menlnmbung rambut dan orang yang rambutnya

disambung, oremg yang memakan riba dan orang yang

memberikannya., muhallil (suami yang kedua) dan muhallal lah

(suami yang pertama)."

Dalam bab ini, tidak ada khabaryang shahih, selain khabar

ini, kemudian beberapa atsar yang semakna, kecuali beberapa

atsar yang halik (rusak). Adakalanya diriwayatkan dari jalur

periwayatan Al Harits Al A'war Al Ka&&ab dan jalur periwayatan

Ishaq Al Farawi, dan tidak ada kebaikan dalam riwayatnya-.

Para ulama berselisih pendapat tentang muhallil yang

berdosa lagi terlaknat dan muhallal lah yang berdosa lagi terlaknat.

Diriwayatkan kepada kami dari lalur periwayatan Waki'; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Al Musaryib bin Rafi', dari Qabishah bin

Jabir, dia berkata: Umar bin Al l(haththab berkata, "Tidak ada

muhallil dan muhallal lah yang didatangkan kepadaku, kecuali aku

merajamnln."

Diriwaptkan dari lalur periwayatan hnu Wahb; Yazid bin

Iyadh bin Jad'ah mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar

nafi' berkata: Ada seorang lelaki png bertan5ra kepada hnu Umar

tentang tahlil (menikah unhrk menghalalkan sang istui bagr

suaminya yang pertama). hnu Umar menjawab, 'Aku tahu jika

Umar bin Al Khaththab melihat seseoftmg yang melakukan hal itu,

dia akan merajamn5a."
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Abu Muhammad berkata: Yazid bin Iyadh bin Jad'ah

kadzdzab pendusta dan diklaim sebagai orcng yang suka me-

maudhu'f<an hadits.

Diriwayatkan juga dari Abdurrazzaq; dari SufSan Ats-Tsauri,

dari AMullah bin Syarik Al Amiri, dia berkata: Alan mendengar

hnu Umar ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan

istrinSa, kemudian dia menyesal, lalu ada orang lain yang ingin

menikahi istrinya hanya unfuk menghalalkannya bagi suaminya.

hnu Umar menjawab, "Keduanya adalah pezina, walaupun

keduanya berkumpul selama dua puluh tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Abu

Ghassan Al Madani, dari Umar bin Nafi', dari ayahnya, bahwa ada

seorang lelaki yang bertanya kepada hnu Umar tentang seseorang

yang menceraikan istrinya sebanyak tiga kali. Lalu si penanya ifu

menikahinya, tanpa ada kerjasama dengan suaminya, apakah

wanita itu halal bagi orang yang telah menceraikannya? hnu Umar

menjawab, "Tidak, kecuali berdasarkan cinta. Kami menganggap

hal itu sebagai zina di masa Rasulullah $."
Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb; Al-l-aits bin

Sa'd mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin AMurrahman

Al Muradi, bahwa dia mendengar Abu Mara-rq At-Tujibi berkata:

Ada seorang lelaki yang menceraikan istinya seban5nk tiga kali,

kemudian keduanya menyesal. Sementara sang suami itu
mempunyai tetangga yang ingin menjadi orang yang bisa

menghalalkan diantara keduanya tanpa sepengetahuan mereka.

lantas aku menanyakan hal ifu kepada Utsman. Utsman pun
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menjarwab, 'Tidak boleh, kes.lali berdasarkan cinta, tanpa ada

penipuan.'

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Al Harits,

dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Orang yang makan riba,

orang png merrberikannlra, orang yang menSnksikannya, oftmg

lnng mencatatnya, -iika mereka mengetahuinSn-, orang yang

menSnmbung rambut, orang yang rambutnya disambung, orang

png menangguhkan sedekah dan orang Snng melampaui batas,

onmg Arab png murtad setelah hijrah, dan muhallal /ah adalah

ormg.orcmg yang dilaknat melalui lisan Muhammad #i kelak pada

Hari Kiamat."

Diriwalptkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari

Hr.rqraim, dari Khalid Al Ha&dza', dari Maruran Al Ashfar, dari

Abu Rafi', dia berkata: Utsman, Ali dan Zaid bin Tsabit pemah

ditanp terrtang budak perempuan, apakah majikannya bisa

menghalalkan dia unh.rk suerminya, jilo majikannya ifu tdak
bertquan untuk bhlil (penghalalan bagi suami pertama)?

Makzudnya jika dia menceraikan budak perempuErn itu sebanyak

tiga kali. Utsman danZ.aid menjawab, "lya, boleh." Ali pun berdiri

dengan emosi, dan dia tidak menyrkai pendapat keduanya.

Diriwaptkan dari Ali, "Muhallil dan muhallal lah adalah

omng tnng dilalmat" Dan dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari

Sut an Ats-Tsauri dan Ma'mar, keduanya dari Al A'masy, dari

Malik bin Al Harits, dari hnu Abbas, bahvra ada seorang lelaki

lpng bertanp tentang seseorang lrang menceraikan istinya,

bagaimana pendapafunu tentang orang lain Snng menghalalkan
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sang istri itu untuknya (suami yang pertama)? hnu Abbas

menjawab, "Barangsiapa yang menipu Allah, maka sebenamya

Dia-lah yang menipunya."

Diriwayatkan secara shahih dari Qatadah, Al Hasan dan

An-Nakha'i, mereka berkata, "Jika salah seofttng, dari orang yang

menikah (suami kedua), orang yang menikahkan (suami pertama)

dan seorang isti bemiat untuk tahlil (menghalalkan sang isti bagi

suami yang pertama), maka jika suami lang kedua

menceraikannya, maka dia tidak halal bagi orang yang telah

menceraikannla (suami pertama), dan dia (suami kedua) menjadi

pemisah antara keduanya." Hal ini, jika pemikahannln hanlra

:..:r:rntu bhlil.

Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa dia pemah ditanp

tentang hal itu, diapun menjawab, "Bertakwalah kepada Allah dan

janganlah engkau menjadi paku api dalam batasan-batasan Allah."

Dia juga berkata, "Kaum muslimin berkata, 'Muhallil bagaikan

kambing jantan 5ang dipiniam'." Diriwayatkan juga dari Sa'id bin

Jubair, " Muhallil adalah orang yang dilaknat."

Dan diriwa5ntkan juga dari Sa'id bin Al Musayyib dan

Thawus.

Hal itu juga diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Htrsyaim menceritakan kepada kami, Mughirah dan Yunus

mengabarkan kepada kami. Mughirah berkata: Dari hrahim.

Sedangkan Yunus berkata: Dari Al Hasan, kemudian dia

mengemukakan redaksi seperti yang telah kami sebutkan.
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Sufuan Ats-Tsawi berkata, "Jika dia menikahnya karena

unfuk menghalalkannya bagi suami yang telah menceraikannya,

maka aku sangat heran kepadanya." Sufi7an melanjutkan, "Dia

hanrs memperbaharui nikahnya. "

Malik berkata, "Jika suami yang kedua itu menikahinya

hanya bemiat agar dia (sang istri) halal bagi suami 5nng pertama,

maka pemikahannya fasidlagi rusak. Suami 5nng kedua itu wajib

memberikan mahar yang telah dia sebutkan unfukn37a, dan karena

hubungan suami-isbi yang dilakukannya, wanita itu Udak halal bagi

suami lnng pertama-"

Sedangkan para ulama lainn5n berpendapat unhrk

membolehkan hal tersebut:

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan AMurrazzaq, dari Hisyam, yaihr hnu Hassan, dari

Muhammad bin Sirin, dia berkata: Ada seorang perempuan yang

menemui seorang lelaki, dia memintanya unhrk menikahi dirinlp,
agar dia bisa halal unhrk suaminya, maka Umar bin AI lGaththab
memerintahkan lelaki ifu untuk tenrs menjadikannya istoi dan dia

tdak boleh menceraikannya. Umar mengancam akan

menghukumnya jika dia menceraikannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari

Ma'mar, dari His5ram bin Urwah, dari a5nhn1n, bahwa dia

berpendapat Udak masalah pemikahan dengan tujuan bhlil
selama salah safu dari suami istui ifu tidak mengetahuinya.

Al-l-aits bin Sa'd berkata, "Jika suami ]rang kedua

menikahinya, kemudian menceraikannla, dgil dia bisa rujuk

dengan suaminSra, dimana dia dan suami lnng menceraikannya
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tidak mengetahui hal itu-, sementara dia (zuami yang kedua)

melakukan hal itu hanya semata-mata mencari ridha Alluh, maka

tidak apa-apa dia rujuk kembali dengan suami yang pertama. Jika

suami yang kedua menjelaskan fujuannya itu kepada suami yang

pertama setelah dia menggauli istrinya, maka hal itu Udak

mempengaruhinya."

Ini adalah pendapat Salim bin AMullah bin Amr dan Al

Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.

Diriwayatkan secara shahih dari Atha' tentang seseoftu'Ig

yang menikfi seorang wanita dengan tujuan sebagai muhallil,

namun kemudian dia benar-benar mencintainya, maka dia tidak

boleh menceraikannya. Atha' berkata, "Pemikahan ifu tidak apa-

apa." Dan diriwayatkan kepada kami dari AsySya'bi, "Tidak apa-

apa menikah dengan fujuan tahlil, selama sang suami Udak

memerintahkan hal itu."

Berdasarkan riwayat ini, Asy-Syafili dan Abu Tsaur berkata,

"Muhallil yang pemikahannp fasid- adalah orang lrang

mensyaratkan pada saat melangsungkan pemikahan, bahwa dia

akan menikahi agar bisa menghalalkannya, kemudian dia akan

menceraikannya. Sedangkan orang yang tidak n hal

itu pada saat melangsungkan pemikahan, maka akadnya itu sah,

tidak ada sesuahr yang bisa memsaknya; baik suami lnng pertama

mens5nratkan hal ifu padanlp sebelum akad atau tdak

mensyaratkannya; baik dia bertekad dalam dirinya untuk

melahrkan hal itu atau tidak." Abu Tsaur berkata, "Suami yang

kedua mendapatkan pahala."
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Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatrya,

maka Bisyr bin Al Walid meriwayatkan dari Abu Yusuf, dari Abu
Hanifah, pendapat seperti pendapat AsySafi'i.

Diriwaptkan juga dari Muhammad bin Al Hasan, dari Abu
Yusuf, dari Abu Hanifah, bahwa apabila suami yang kedua bemiat

unfuk menghalalkan isbinya bagi suami yang pertama, maka

istrinya itu Udak halal bagi suami yang pertama sebab pemikahan

itu. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Hal itu juga diriwayatkan dari Zufar bin Al Hudzail dan Abu
Hanifah, bahwa apabila dia mensSraratkan pada saat melangsung-

kan pemikahan bahwa dia menikahin5n agar bisa menghalalkan

isbinSn untuk suami yang pertama, maka pemikahan ifu sah,

sementara dia (suami yang kedua) dan istinya menjadi muhshan,

serta s5arat itu batal. Dia berhak untuk tidak men
Namun jika dia menceraikann5ra, maka istinya halal bagi suami
yang pertama. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Zufar, dari Abu
Hanifah dan Al Hasan bin Ziyad.

Abu Muhammad berkata: Pengambilan hujjah ulama

fikih Maliki terhadap orang yang telah kami sebutkan dari kalangan
para sahabat.&, maka semua pendapatrya ifu bertentangan

dengan pendapat mereka, sehingga tdak bisa menjadi hujjah

mereka-

Sedangkan (Jmar, maka tidak ada penjelasan seorcmg pun
yang datang darinya, menyatakan bahwa muhallil adalah orang

1nng dilaknat dan berhak dirajam, sehingga mereka tidak lebih

utama berpegang pada pendapat ini dari selain mereka, kemudian
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mereka menyelisihi Umar dalam hal ifu, karena mereka tidak

meriwayatkan tentang rajam.

Kemudian telah disampaikan kepada kami, dari Umar

tentang kebolehan perceraian muhallil sehingga hujjah mereka

dengan pendapat Umar ihr batal.

Demikian juga riwayat dari Ali dan hnu Mas'ud, dalam

riwayat itur keduanya tidak menyertakan bahwa muhallil adalah

orang yang dilaknat. Sedangkan kami berpendapat, "Orang yang

dilaknat adalah orcmg yang melangsungkan pemikahan dengan

memberitahukan hal itu."

Sedangkan Utsman dan Zaid, maka mereka menyelisihi

keduanya dalam fatwa tersebut, karena menyatakan senggama

yang dilakukan majikan sebab adanya unsur kepemilikan saja bisa

menghalalkan sang istui unhrk orang yang telah menjatuhkan

thalak ba'in kepadanya. Di antara kebatilan yang ada adalah dia

berhujjah dengan pendapat mereka dalam safu masalah, namun

tidak berhujjah dengannya dalam masalah yang lain. Hal ini adalah

sikap memperrnainkan agama. Sementara hnu Abbas menyelisihi

mereka tentang pendapat yang menyatakan, bahwa muhallil

adalah pezina.

Sedangkan hnu Abbas, maka tidak ada keterangan darinla

yang menyatakan, bahwa pemikahan itu fasid dan tidak pula

menlntakan, bahwa wanita itu tidak halal dengan pemikahan

tersebut. Berapa batlnk mereka menyelisihi Ibnu Abbas dalam

suatu keputusan, disamping tidak ada hujjah dalam diri seorang

pun, selain Rasulullah $.
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Adapun khabar dari Rasulullah $ !/ang menyatakan,

bahwa beliau melaknat muhallil dan muhallal lah, mal<a hal itu
memang demikian. setiap apa yang dikatakan oleh Rasululluh #
adalah haq. Hanya saja, kami dan omng-orang yang menyelisihi
kami udak berbeda pendapat bahwa redaksi ini tdak bersifat
urnurn bagi setiap muhallil dan muhallal /ah. Walaupun redaksi itu
melaknat setiap orang yang memberi dan png diberi, setiap
penjual dan pembeli, serta setiap orang yang menikah dan yang
menikahkan. Karena mereka semua menghalalkan sesuafu yang
haram, sementara sesuafu yang dihalalkan bagi mereka adalah
suafu yang diharamkan atas mereka. ndak ada keraguan ragi di
dalamqla.

Jadi, yang dimaksud Rasulullah $ adalah sebagian muhattit
dan sebagian muhallal lah. Jika demikian, maka har ini sudah
terang dan yakin bagaikan cahaya matahari, yang Udak
memungkinkan lagi pendapat selainnya. Seorang muslim tidak
boleh menisbatkan kepada Rasulullah $, bahwa yang dimaksud
beliau adalah demikian, kecuali berdasarkan keyakinan yang
diambil dari nash 5nng ada, yaitu yang tidak ada keraguan di
dalamnya. Jika tidak, maka dia adalah pendusta terhadap
Rasulullah $, dia mengatakan apa yang Udak pemah beliau

katakan dan mengabarkan dari beliau secara batil. Jadi, jika hal itu
memang demikian, maka muhallil adalah orang yang dilaknat dan
muhallal lah pun juga demikian. I(arena keduanya -tdak diragukan
lagi- telah menghalalkan yang haram bagi orang lain, tanpa nasi
(dalil).

Kemudian kami memikirkan, apakah orang yang menikah
dengan tujuan menjadi muhallil bagi orang lang menjatuhkan
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thalak tiga juga masuk dalam hadits di atas atau tidak? lalu kami

mendapati setiap orang yang menikahi seorang perempuan yang

terthalak tiga, maka sebab hubungan suami istri yang dia lakukan,

dia menjadi muhallil bagi perempuan ifu, sementara orang yang

menjatuhkan thalak adalah muhallal lah, Joaik dia meniatkan hal

itu atau tidak-, sehingga dia tidak termasuk dalam ancamarl

tersebut, karena jika dia mensyaratkan hal ifu sebelum akad, maka

persSraratannya sia-sia. Pemikahan Udak bisa terlaksana, kecuali

dengan cara yang benar lagi terbebas dari setiap sgrarat, bahkan

sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah $. Sedangkan sebab

niatrya untuk menjadi muhallil, maka l€mi berpendapat, bahwa

pemikahannya ihr tidak sah.

Yang mengherankan adalah, para ulama yang menyelisihi

kami berpendapat tentang orang lrang menikahi seolang

perempuan, sementara dia bemiat tdak akan menjadikannya ishi,

kecuali hanln sebulan saja, kemudian dia akan menceraikannya.

Hanlra saja dia tdak menyebutkan niatnya itu pada saat

melangsungkan akad nikah, maka pemit<anannya ifu sah, tidak

ada yang bisa merusaknya, dan dia boleh memilih; jika dia mau,

dia boleh menceraikannya, dan jika dia mau, dia boleh tetap

menjadikannya sebagai istui. Tetapi iika dia menyebutkan niatrya

pada saat melangsungkan akad, maka akadn3n fasidlagi terhapus.

Lantas apa perbedaan antam akad yang mereka pertolehkan dan

akad yang mereka larang, sementara kasr:s ini tdak bisa' diAiyas-

kan kepada salah sahr dari dua orang yang menikah berdasarkan

keinginan temannya. Tetapi semua ini adalah bab yang salna,

yang mana hukumnya telah dijelaskan oleh sabda Rasulullah $
yang telah kami sebutkan berikut sanadn5n,
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df y-".ir,-tk c;\.;;;
" (,lmmatku **L dari ap tnng dibisikt<an oreh

hatin5a-"

selama bisikan ifu dikeluarkan melalui perkataan atau
peltuatan.

Apalagi dalam kasus ini telah ada r<habar yang tsabit dari
Rasulullah #, yaifu saMa beliau kepada seorang perempuan l.ng
telah diceraikan oleh Rifa'ah Al eurazhi, kemudian dinikahi oleh
AMurrahman bin Az-zttban, "Apakah engl<au ingin kembali
kepada Rifa'ah? (Jika engkau mau kembali kepadanSa), b'dak
boleh, sehingga dia (Abdurnhman) memfikan madumu, dan
engl<au mensakan madun,n", atau sebagaimana redaksi yang
dikatakan oleh Rasulullah $. . Jadi, beliau tidak melarang
perempuan ifu rujuk dengan orang Snng telah menceraikannya
sebanyak tiga kali, iika strami 3png kedua telah menggaulinSn.

Maka berdasarkan hadits di atas, pendapat kamilah yang
benar, sedangkan pendapat dan penakrruiran mereka tidak
mempunlai dalil, dan hanya klaim belaka, tanpa adanSn hujjah
Snng bisa membenarkannlra.

Kesimpulannya adalah, bahwa muhailiryarrg dilaknat adalah
orang yang menikahi perempuan dengan penjelasan, bahwa dia
menikahinya hanya sebagai muharirnya. kemudian dia akan
menceraikannya, lalu kduanya melangsungkan pemikahan
berdasarkan fujuan tersebut-
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Akad seperti ini haram lagi terhapus selama{amanya,

karena keduanya telah menetapkan syarat 1lang udak ada dalam

Kitab Allah &. Rasulullah #i bersabda,

'setiap syarct jnng tidak terdapat dalam Kibb Allah, maka

sgmt itu batil."

Jadi, setiap akad nikah atau yang lainnya berdasarkan

slnrat yang tidak dibenarkan, maka akad ihr batal, tidak sah.

Jika mereka menyebutkan apa yang diceritakan kepada

kami oleh Ahmad bin Qasim, Abu Qasim bin Muhammad bin

Qasim menceritakan kepada kami, kakekku; Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Ismail bin Ishaq menceritakan kepada

kami, Ishaq bin Muhammad Al Farawi menceritakan kepada kami,

kakekku Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ismail

bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ishaq bin Muhammad Al

Farawi menceritakan kepada kami, hrahim bin Ismail Al Farawi

menceritakan kepada kami, dari Daud, Ikrimah menceritakan

kepadaku, dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah $ ditanya tentang

muhalliL Beliau menjawab, " Tidak ada pa nil<ahan (,ang sah),

kecuali pemil<ahan tnng berdasarkan cinb. Tidak ada pemikahan

@nS sah), kecuali pemikahan yang berdasarl<an cinb. Pemikahan

orzng tang menipu frdak s&, dan prnikahan orzng yang

mengolok-olok Kibb Allah Ta'ala iuga tidak sah, kemudian dia

(sang isti) menakan madu (senggama)."

."|Yc. rP yt qq d'; Y';'F
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Maka hadits iru maudhu'. Karena Ishaq bin Muhammad Al
Farawi sangat dha'if laE matukul hadits, {<emudian dari Ibrahim
bin Ismail-, tanpa diragukan lagi.

Seandainya hadits ini shahih, maka itu pun tidak bisa

dijadikan hujjah unfuk menentang pendapat kami, karena mereka
tidak menjelaskan kepada kami, muhallil manakah yang beliau

maksud. Sementara sebelumnya, kami telah menjelaskan bahwa

beliau tidak memaksudkan semua muhallil. Dalam khabar di atas

disebutkan, bahwa tdak ada pemikahan (yang sah), kecuali

pemikahan yang berdasarkan cinta, sedangkan pemikahan ini
adalah pemikahan yang didasari rasa cinta karena untuk
menjadikan sang isti ifu halal bagi orang muslim, sebagaimana

1ang diperintahkan oleh Allah &, 'f;, g.i) 'C;i & " Hingga dia

kawin dengan suami yang lain." (Os. Al Baqarah [2], 230l,

sementara dia adalah suami yang lain, tanpa diragukan lagi.

Dan juga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh
Rasulullah $, beliau bersaMa,

i r\i'zi#qyt)k u3ke

,\i'{#. *t ) k utt s r4gj tiy
"Sehingga setiap orang dari kduanSn merasakan madu

tnng lain, lalu jil<a dia (suami tnng kdua) menggaulin5n, berarti
setiap orang telah mensakan madu yang lainnya."

Di dalam l<habar ihr juga disebutkan, "Pernikahan oftng
tang menipu frdak sah," sedangkan pemikahan muhalliliru bukan
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lah pernikahan untuk menipu. Tetapi yang dimaksud penipuan di

sini adalah, dia menipunya dengan selain wanita 5nng akan

dinikahi atau lrang akan menikahi, dimana dalam

ada rtrs I cinta. Tetapi hanya inginpemikahan itu

membahaSnkan diri dan hartanya. Sementara mereka

membolehkan pemikahan orcmg 1lang Udak menikahi perempuan,

kecuali karena hartanya, atau nasabnya, atau karena kehormatan

ayahnla atau saudaranya, yang tidak ada rasa cinta di dalamnp.

Ini adalah pendapat Snng kontroversi dari mereka.

Di dalamnya juga disebutkan "Dan oftng tnng
mengolok-olok Kibb Allah & iuga frdak sah." Tetapi setiap ormg

dari mereka hanrs mentaati Kitab Allah S, mengamalkan, dan

tidak menyelisihinya. Karena lrang mereka inginlon adalah apa

yang tidak boleh bagi suami yang pertama untuk merujuk istrinya,

kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah &. Sedangkan

orang lrang mengolok-olok Kitab Allah & adalah orang yang

menyelisihi apa yang ada di dalamnya; atau jika suami lnng
pertama menikahi isbinya sebelum menikah dengan orang lain.

Jadi, khabar ini adalah huijah unhrk menentang pendapat

mereka, dan bukan malah png mendukung pendapat mereka.

Sdangkan khabar lnng lain; diriwaptkan kepada kami

dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari hnu Juraij dan Ma'mar,

bahwa hnu Syihab mengabarkan kepada keduanya, dari Urunh

bin Az-Zuban, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia

mengabarkan , khabar tentang istui Rifa'ah Al Qurazhi

saat dia telah menjatuhkan thalak tiga kepadanya. Kemudian

Rifa'ah menceritakan tentang istinp itrr kepada Nabi'$, bahwa

orcmg

tdak
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dia udak mempunyai apa-apa, kecuali sepotong kain dari baju
istinSa, dan saMa beliau S, "Apkah angkau ingin kembali
kepda Rifa'ah? (Jika englau mau kembali kepadanya), tdak
boleh, sehingga engkau mmskan maduntm (kenilonatan
bercenggarna) dan dia (Abdurahman) mensakan madumu.,,

Kemudian diriwayatkan kepada kami, dari Abdurrazzaq,
dari hnu Juraij, dari hnu Syihab, dari urwah bin Az-Zubair, dari
Aisyah ummul Mukminin, bahwa dia berkata: Ada seorang
perempuan png datang menemui Nabi $ unfuk menanyakan
perihal perceraiannya. Lalu dia menikah (dengan suami yang
kedua), kemudian setelah ifu dia datang ragr dan mengabarkan
kepada beliau, bahwa suaminla yang kedua terah menggaulinya.
Namun beliau melarang dia rujuk dengan suaminya yang pertama.
Beliau bersabda, " Ya Allah, jila pemikahan ini harya unfuk
menghalalkann5n kembali kepda Rifa'ah, mal<a pemil<ahanngn
yang kedua dengan Rifa'ah frdak sempuna.,, Kemudian
perempuan ifu datang menemui Abu Bakar dan Umar pada saat
kepemimpinan keduanya, narnun keduanya juga melarangnya.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini adarah hujjah bagi
kami unfuk mematahkan pendapat mereka, karena di dalamnya
menjelaskan, bahwa Rasulullah #r udak membatalkan pemikahan
perempuan ifu dengan Abdurrahman, walaupun beliau mengetahui
bahwa fujuan AMurrahman hanln ingin menghalalkan perempuan
itu unfuk Rifa'ah. Tetapi ketika perempuan itu mengingkari,
bahwa AMurrahman telah menggaulinya, -kemudian ketika dia
mengetahui, bahwa dia udak halal untuk Rifa'ah, kecuali
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AMurrahaman menggaulinya-, maka dia menarik pengingkaran

tersebut, lalu dia mengaku bahwa Abdurrahman telah

menggaulinya.

Redaksi, "Jika ini haryn untuk menghalalkan-

n5n kembali kepda Rifa'ah, maka Wmil<ahannp tang kdua
dengan Rifa'ah tidak sempumei', tanpa dingukan lagi, bahwa

pemikahannya png kedua dengan Rifa'ah ihr tidak sah.

Ulama fikih Maliki tidak berteda pendapat apabila niat

suami yang kedua ifu bukan unfuk menghalalkan sang ishi bagi

suami Snng pertama, sedangkan sang isfui tidak bemiat dalam

pemikahannya dengan suami png kedua, kecuali agar dia bisa

halal unfuk suami lnng pertama, maka sang isti bisa menjadi halal

sebab akad tersebut dan hubungan suami istri di dalamnya.

Pendapat ini menyelisihi khabardi atas. Karena dalam khabariru

menyebutkan, bahwa sang isfui tidak dibenarkan, bahwa ketika dia

mengingkari, maka suami yang kedua harus menggaulinya, namun

kemudian setelah dia tahu bahwa dia udak bisa halal bagr

suaminya yang pertama, kecuali setelah melakukan hubungan

suami isti dengan suami yang kedua, maka dia langsung

mengaku, bahwa suami yang kedua telah menggaulinya.

Berdasarkan khabar ini kami berpendapat, sang ishi tidak

bisa dibenarkan, sehingga pengakuannya dan pengakuan

suaminya png kedua tentang hubungan suami isfoi sama, atau

sang isti bisa memberikan bukti bahwa suaminln yang kedua telah

menggaulinSa. -Har,!ra kepada Allah lah kami memohon taufik.-
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Abu Muharnmad berkata: Apabira suami yang kedua
mengambil upah dalam melakukan pernikahan ifu, maka upah
tersebut haram, dan wajib dikembalikan.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mendapati urama

5nng menyelisihi pendapat kami mempunyai huiiah sedikitpun;
baik dari Al Q,r'an, sunnah yarry shahih atau tidalg dan q[ns.
Demikian juga dengan pendapat Malik yang mengkhr:srskan niat
suami yang kedua, tanpa mempedulikan niat sang isbi dan juga
kasus suami png menjatuhkan thalak.

1956- Masalah: Talak fidak akan terlaksara, kecuari
menggunakan salah safu kata dari uga kata, yaifu kata thalak
(cerai), sirah (terlepsl dan firaq (pisah).

contoh, sang suami ber{rata, "Engkau terthalalg" atau
"Engkau wanita }/ung dithalak," abu .Aku 

mencercikanmu,,, _atau

"Engkau wanita gnng terthalak," atau "Engkau dithalah"- atau
"Engkau \ /anita grang terlepds," atau "Aku melepaskanmu," atau
"Engkau terlepas," atau "Engkau uranita yang terpisah," atau "Aku
berpisah denganmu," atau "Engkau terpisah.,,

Ini semua apabila dia meniatkan tharak. Namun jika dalam
hal ini dia berkata, "AkLr tidak bemiat untuk menjafuhkan thalak,,,
maka dia dapat dibenarkan dalam masalah fatrlra, namun tidak
bisa dibenarkan dalam masalah ketenhran hukum thalalq dan dia
tidak bisa berpaling darinln, serta dia bisa dibenarkan r.rntuk selain
perceraian dalam masalah hukum.
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Dalilnya adalah firman Allah &,

7 t >r*', ,,1
u\;db-

"Kemudian kamu menceraikan mereka," (Qs. Al Ahzaab

Firman Allah &,

'.) 4.'t(1
'-P'4Lhe

"Maka hendaklah kamu cerail<an merel<a," (Qs. Ath-

Thalaaq [55]: 1)

Firman Allah &,

Vc;i;Vi6
"Kepada wanib-wanib Jnng diceraikan (hendaHah

diberil<an oleh suaminSm) mut'ah," (Qs. Al Baqarah 12\ 24ll

Firman Allah &,

"Dan lepaskanlah mereka

baiknya;'(Qs.Al Ahzaab [33]: 49).

Firman Allah &,

$w"'#rr)
ifu dengan *rr'wrs sebaik-

,*U:'eff+ui;"ercu
)
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" setelah itu boteh ruiuk lagi dengan cam Jnng makruf abu

menceraikan dengan cata yang baik." (Qs. Al Baqarah lzh 229I

Firman Allah &,

*F,;i3r65r,i;r,"iK;v
,,Maka rujukilah mereka dengan baik abu lepskanlah

mereka dengan baik-'(Qs. Ath-Thalaaq 165l 21'

Firman Allah &,

it*or*L{1fr4$6'$otj
" Jika kdua4n bercerai, maka Allah akan membei

kecukupan kepada masing-masingn5n dan limphan kantnia-Nya,"

(Qs. An-Nisaa' [65]: 130).

Allah sx tdak menyebutkan pelepasan sang suami bagi

sang istui, kecuali menggunakan beberapa kata di atas. Maka tidak

boleh melepaskan ikatan (akad) yang dfiat menggunakan kalimat

Allah & dan sunnah Rasulullah $, kecuali dengan apa yang di-

nashl<an oleh Allah &-

"iG,'{L31i;'li-,f-'tr;:'
"DanbanngsiapJnngmelanggarhukum-hukumAllah'

maka sesungguhnSn dia telah berbuat zhalim terhadap dirin5n

sendiri)' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)-

Sedangkan perkataan kami, "Jika dia meniatkan thalak

pada saat mengucapkan kata ihr," karena Rasulullah $ bersaua,
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.,s; t1 u;t sry, y(tu.icl,i *1
,/./

"Saungguhnga amalan ifu terganfung niat, dan bagi setiap

onng akan mendaptkan ap t/ang dia niatkan."

Sedangkan pembedaan kami antara kata "thalak (cera$",

maka kata ini tidak perlu memperhatikan perkataan seorcng

suami, "Aku tidak meniatkan thalak dalam masalah hukum se@ra

khusus," narnun perlu memperhatikan perkataannln ifu jika dia

menggunakan kata "sirah (melepaskan) dan finq (pisah)." Karena,

kata "thalak" dan kata yang tertentuk darinya tidak ada dalam

lughat(bahasa) png Allah & Sunakan untuk berbicara kepada kita

dalam beberapa hukum qariat, kecuali berkaitan dengan

perkawinan saja, dan bukan pengertian yang lainnya-

Jadi, tidak boleh membenarkan dalam pengakuannya

terkait masalah hukum yang telah tetap dengan adanya niat, dan

terkait masalah pengguguran hak yang telah wajib secara pasti

bagi seorang wanita dengan thalak sebelumn5a. Namun hta harus

memperhatikan pengakuannya ifu dalam masalah fatwa, karena

terkadang dia menghendaki perkara lain, tapi lisannya tergelincir

mengucapkan apa yang udak dia kehendaki. Karena jika demikian,

maka hal itu tidak bisa diketahui, kecuali dengan perkataannSa,

sehingga semua perkataann3n ifu bisa diterima, dan tidak boleh

mengambil sebagiannya serta meninggalkan sebagian yang

lainnya.

Sdangkan l<ata " sinh" darr " fitaq", maka keduanya lughat
(bahasa) lnng mana Allah g menggunakannya untuk berticara

kepada kita dalam beberapa q,rariat-Nya; baik tentang pelepasan
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ikatan pemikahan maupun masalah yang lain- Semuanya sama-

satna bisa terlaksana, tidak ada pengertian png lebih berhak

dengan menggunakan kata itu daripada beberapa pengertian yang

lain. Jadi, kalimat "Engkau terlepas," maksudnya adalah engkau

terlepas unhrk keluar jika engkau mau; dan kalimat "Aku berpisah

denganmu," dan 'Engkau terpisah," adalah untuk masalah yang

ada diantara keduanya, selama sang istui fidak menyepakati

suaminya dalam hal ini.

Jika hal ihr demikian, maka tidak boleh menghukumi

terlepasnya ikatan pemikahan yang sah dengan kalimat Allah &
tanpa ada keyakinan tentang kata yang bisa melepaskan ikatan

pemikahan itu.

1957 - Masalah: Adapun kata selain kata di atas, maka

tidak bisa digunakan sebagai kata untuk menjatuhkan thalak; baik

dia meniatkan thalak atau tidak, baik dalam masalah fatwa

ataupun masalah hukum. Seperti kata "Sendiri," "Terbebas,"

"Engkau wanita yang terbebas," "AkLl membebaskanmu," "Talimu

berada di atas kudamu dan usungan," "Aku memberikanmu

kepada keluargamu," atau kepada orang yang dia sebutkan selain

keluarganya, dan kata "Pengharaman," "Boleh memilih" dan

"Kepemilikan."

Beberapa kata di atas telah dibahas oleh beberapa atsar

yang berbeda-beda sebagai fatwa dari segolongan sahabat.$,

narnun tidak ada penjelasan dari Rasulullah S sedfitpun tentang

kata tersebut. Tidak ada hujjah dalam perkataan selain
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Rasulullah #i, apalagi beberapa pendapat png berbeda-beda,

dimana sebagiannln Udak lebih utama daripada sebagian Spng lain.

Sedangkan kata pengharaman, memberikan pilihan,

memberikan kepemilikan dan aku telah memberikanmu, maka

kami telah menyebutkanngn sebelumnya, dan dalam pembahasan

ini kami akan menyebutkan beberapa pendapat dari ulama salaf

terkait dengan selain kata yang telah kami sebutkan sebelumn5n.

Dalam pembahasan ini, juga ada beberapa ataryarrgdirivraptkan
dari Nabi $, yaitu kata oBa'in," "Batbbh (keseluruhan),"

"Pergilah," "Temuilah keluargamu," dan "(Jrusanmu berada

ditanganmu sendiri."

Kata "Unrsanmu berada ditanganmu sendiri," kami telah

sebutkan sebelumnya, karena adanya beberapa alsr yang

menjelaskan kata-kata lain dalam perceraian dan juga hukumnya.

Dalam pembahasan ini, kami juga akan menjelaskan kata-kata

yang tidak terdapat dalam atsar yang diriwayatkan dari Nabi $,
baik shahih ataupun dha1f, dan tidak pula dari para sahabat "9.
Tetapi kata-kata itLr dijelaskan dalam beberapa

berbeda-beda dari golongan tabi'in. InsSn Allah,

menyebutkannya selama Allah & memudahkan

menyebutkannya.

Sedangkan beberapa kata yang tidak terdapat dalam aM4
baik dari Nabi $, dari salah seorang sahabat ii$, dan tidak pula

dari seorang tabi'in &. Tetapi kata-kata ifu terdapat dalam fatwa

para pakar fikih dalam beberapa negeri yang menggunakan

pendapat mereka sendiri, maka fidak ada gunanya jika kita

mernbahasn5a. Karena, tidak ada yang bisa melegalkan perceraian

fatwa lang
kami akan

kami unhrk
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oftrng muslim dan mernbolehkan kemahran wanita muslimah unfuk

selain orang yang Allah @ pe6olehkan, kecuali omng yang ber-

taqlidlagr tersesat sebab bqlidaya, sebab dia akan menjadi orang

yang membinasakan lagi binasa.

1958- Masalah: Tentang beberapa kata yang datang

dari Rasulullah #r, yaifu "Temuilah keluargamu," "Pergilah,"

" Batbbh (keseluruhan)," dan " Ba'in."

Sedangkan kata "Temuilah keluargamu," maka

sebagaimana yang diriurayatkan kepada kami, dari jalur

periwalntan Al Bukhari; Al Humaidi menceritakan kepada kami,

Sutran Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dia berkata: Az-

Zvhri menceritakan kepadaku, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan

kepadaku, dari Ais5ah Ummul Mukminin, bahwa ketika putri Al
Jaun dihadapkan kepada Rasulullah #i, dia berkata, "Aku

berlindung kepada Allah darimu." Beliau pun bersaMa kepadanya,

"fugl<au telah dilindungi oleh Dzat Yang Maha Agung. Temuilah

keluargamu."

Abu Muhammad berkata: Dalam l<habar ini tidak ada

hujjah bagi orang lrang mengklaim, bahwa kata "Temuilah

keluargamu," adalah kata yang bisa menyebabkan thalak. Karena

apa lnng telah diriwayatkan kepada kami, dari jalur periwayatan Al

Bukhari; Abu Nu'aim, !,aitu Al Fadhl bin Dukain menceritakan

kepada kami, AMurrahman bin Al Ghasil menceritakan kepada

kami, dari Hamzah bin Abu Usaid, dari aphnya, bahwa ketika dia

(Abu Usaid) bersama Rasulullah #r, Juwainah dihadapkan kepada
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beliau, lalu dia ditempatkan di rumah Umaimah binti An-Nu'man

bin Syarahil, dia berada di bawah pohon kurma bersama her,van

hrnggangannya. Lalu Rasulullah $ masuk menemuinln, beliau

bersaMa kepadanya, "Beikanlah dirimu (unfuk

dinikahi)." Juwainah berkata, "Apakah seorang budak akan

menyerahkan dirinya kepada seorang pemimpin?" Lalu Nabi,$
menunduk unhrk memegangnya agar dia tenang. Namun

Juwainah berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Beliau

pun bersaMa, "hgl<au telah dilindungi oleh Dzat Yang Maha

Melindungi." Kemudian beliau keluar dan bersaMa, " Wahai Abu
Usaid, berikanlah dia dua pakaian katun betwama pufih, kemudian

pertemulanlah dia dengan keluargan5n."

Diriwa5atkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad

bin Sahl menceritakan kepadaku, hnu Abi Ma4nm, yaifu Sa'id

menceritakan kepada kami, Muhammad, yaitu Ibnu Matharrif Abu

Ghassan menceritakan kepada kami, Abu Hazim mengabarkan

kepadaku, dari Sahl bin Sa'd, dia berkata: Ada seomng wanita
Arab yang diceritakan kepada Rasulullah $, lalu beliau

memerintahkan Abu Usaid agar mengutus seseorang unfuk

menemuinya. Abu Usaid pun mengirim seseoremg unfuk

menemuinSa, lalu wanita ifu datang dan tinggal di benteng bani

Sa'idah. Kemudian Rasulullah S masuk menemuinya. Ketika

beliau be6icang-bincang dengannya, dia malah berkata, "Aku

berlindung kepada Allah darimu." Beliau bersaMa, "Aku akan

melindungimu dari diriku."

lalu para sahabat berkata kepada wanita itu, "Apakah

engkau tahu siapa orang itu?" Wanita ifu menjawab, "Tidak."
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Mereka berkata, 'Beliau adalah Rasulullah S, beliau datang untuk

meminangmu-' Dia berkata, "Aku lebih rendah daripada beliau."

Semua khabrdi atas adalah kisah yemg sama, wanita yang

sarna dan tempat lnng sama. Jadi, jelas bahwa Rasulullah #i tidak

menikahinla setelah kejadian itu. Tetapi beliau menemuinya hanya

untuk merninang, sehingga hujjah mereka dengan menggunakan

sabda beliau" 'Temuilah keluarganq" ifu batal.

Walaupr:n benar Rasulullah $ menikahin5n, nalnun dalam

khabar tr fidak menyebutkan, bahwa beliau menceraikannya

dengan sabdanln, " Temuilah 4" dan tali pemikahan

yang sah tidak bisa terlepas, kecuali dengan kalimat yang jelas atau

pasti.

Diriwaptkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad

bin Syu'aib; Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu

Wahb menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Yazid, dia

berkata: hnu Syihab berkata: AMurrahman bin Ka'b bin Malik

mengabarkan kepadaku, bahwa AMurrahman bin Ka'b berkata:

Aku mendengar Ka'b bin Malik menceritakan tentang hadits yang

menyebutkan, bahwa dia tidak ikut serta dalam peperangan

Tabuk. Lalu di dalamnya disebutkan, bahwa Rasulullah S
mengirim utusan kepadanya, beliau memerintahkan dia unfuk

menjauhi istiqn. Dia berkata: Aku bertanya kepada

Rasulullah $, "Apakah harus menceraikannya atau apa yang

harus aku lahrkan?" Beliau menjawab, " Tidak, tetapi jauhilah dia,

dan janganlah angkau mendekatin5m." Ka'b berkata melanjutkan:

Lalu aku berkata kepada istrikrr, "Temuilah keluargamu, dan
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tingga[ah bersama mereka, sehingga Allahlah yang memufuskan

dalam perkara ini."

Ka'b fidak berpendapat, bahun kalimat "Temuilah

keluargamu," adalah kata thalak, dan tidak ada seorang pun dari

kalangan sahabat -S 1nng menyelisihinya dalam hal tersebut.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Qatadah, bahwa hal ihr

bukanlah apa-apa.

Dalam masalah ini, ada juga beberapa aMr dari kalangan

tabi'in:

Diriwayatkan kepada kami dari AsyS3n'bi, Al Hasan

berpendapat, "Barangsiapa yang berkata kepada istrinya,

'Temuilah keluargamu', maka perkataan ifu tergantung niahya."
Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syaf i.

Diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan, "Jika (dengan

kalimat itu) dia meniafl<an thalak, maka kalimat itu adalah thalak

n7'r. Namun jika tidak, maka kalimat ihr bukanlah apa-apa."

Atsarnijuga diriwayatkan kepada kami, dari Aslrslp'bi.

Diriwayatkan dari lkrimah, bahwa kalimat itu menunjuklon

thalak satu lagi raj'i. Sdangkan diriwayatkan dari Az-Zuhri, bahua

kalimat itu menunjuklon thalak satu.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berkata, "Jika sang

suami meniatkan thalak safu atau dua, maka kalimat ifu menjadi

thalak satu lagi ba'in. Dan jika dia meniatkan thalak tiga, maka

lolimat itu menjadi thalak tiga. Namun jika dia tidak meniatkan

thalak" maka kalimat itu bukanlah thalak."
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7tfiar berkah, "Jika dia meniatkan thalak dua, maka kalimat

ihr menjadi thalak dua." Sedangkan thalak f in, telah diriwayatkan

dalam l<habryang babit, dari jalur periwayabn Ahmad bin Syu'aib;

Ahmad bin Abdullah bin Al Hakam menceritakan kepada kami,

Muhamnad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syr'bah

menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Abu Al Jahm, dia

berkata: Aku mastrk menemui Fathimah bint Qais, lalu dia

men5rebutkan sebuah hadits, dan di baEun akhir dia berkata,

"Sementara suami Fathimah menceraikannSra se@ra ba'in."

Abu Muhammad berkata: Riunpt di atas tidak bisa

dijadikan hujjah, karena ia bukan termasuk perkataan Fathimah,

tetapi termasuk perkataan periwayrat Snng di bawahnya. Di dalam

riwaSnt di atas juga fidak disebutkan, bahwa Rasulullah,$

mendengar kalimat tersebut, lalu beliau menjadikannya sebagai

thalak, dan Udak ada hujjah dalam perkataan seseorang selain

Rasulullah $. Dalam "bab thalak tiga,' kami menyebutkan thalak

tiga secara sekaligus, sebagaimana percemian yang terjadi kepada

Fathimah bint Qais.

Hal ini iuga diperselisihkan dikalangan ulama salaf:

Dirinaptkan secara shahih dari Ali; apa yang diriwayatkan kepada

kami, dari Sp'bi, Atha' bin As-Sa'ib menceritakan kepada kami,

Abu Al Buhtari, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata tentang

wanita yang dithalak ba'in, "Dia terthalak tiga."

Diriurayatlran dari jalur perlwaftan Qatadah; dari Al

Hasan, dari T:lid bin Tsabit, bahwa dia berkata tentang wanita

5nng dithalak ba 'rn, 'Dia terthalak tiga."
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Diriwayatkan pula dari jalw periwayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Al Hasan dan Az-Zvhi, bahwa keduanya

memposisikan wanita yang terlhalak ba '.rn pada posisi thalak tiga.

Ini adalah pendapat Ibnu Abu Laila, Al Atza'i dan Abu Ubaid.

Selain pendapat di atas, diriunyatkan iuga kepada kami,

sebagaimana lrang diriwa5ntkan kepada karni, dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsawi, dari Hammad

bin Abu Sulaiman, dari hrahim An-Nakha'i, bahwa Umar bin Al

Khaththab berkata tentang wanita png dithalak ba'in, "Dia

terthalak satu, dan suaminyra lebih berhak terhadapn5n."

Diriwaptkan pula dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

hnu Juraij, bahwa Amr bin Dinar, dia berkata terrtang wanita yang

dithalak ba'in, "Da terthalak safu dan sang suami harus

memberikan nafkah (selama masa iddah." hnu Juraij melanjutkan:

Lalu aku bertanya, "Jika sang suami meniatkan thalak tiga dengan

menggunakan kalimat ifu (yaifu kalimat, temuilah keluargamu)?"

Amr menjawab, "Dia tetap terthalak sahl."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah

bin Qaid, 5nitu hnu Abbad; dari Atha' bin Abu Rabah, bahwa dia

berkata tentang wanita 5nng dithalak ba'in, "Dia terthalak safu,

dan suaminya lebih berhak terhadapnya."

Ini adalah pendapat Abu Tsaur, hanlra saja dia berkata,

"Jika dia (sang suami) tidak meniatkan, baik niat thalak tiga, dua

atau satu." Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawaih dan Abu

Sulaiman, hanya saja keduanya berkata, "Jika dia (sang suami)

berkata, 'Aku tdak meniatkan thalak', maka perkataan 'Temuilah

kehnrgamu' bukan termasrk thalak. "
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Pendapat yang ketiga diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Hammad bin Salamah; dari Hammad bin Abu

Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata tentang wanita

yang dithalak ba 'nr, "Dia terthalak sahr lagi ba'in-"

Pendapat yang keempat adalah, hal ini tergantung niat sang

suami, jika dia meniatkan thalak tiga, maka istrinya terlhalak tiga,

jika dia meniatkan thalak dua, maka istinya terthalak dua, dan jika

dia meniatkan thalak sahr, maka istri teflhalak satu, serta jika dia

berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," maka hal ifu bukanlah

thalak. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Pendapat yang kelima adalah, jika dia menjatuhkan kepada

istrinya yang telah digauli, maka dia terthalak tiga. Namun jika dia

menjatuhkan kepada istinya yang belum digauli, maka dia

terthalak satu. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Rabi'ah. Ini

adalah pendapat Al L-aits bin Sa'd.

Pendapat keenam adalah, jika kalimat ih-r ditujukan kepada

istrinya yang telah digauli, maka dia terthalak tiga. Namun jika

dihrjukan kepada istinSn yang belum digauli, maka kalimat itu

terganhrng niatnya, safu, dua atau tiga.

Ini adalah pendapat Malik dan para sahabatrya. Kami tidak

pemah mengetahui pendapat ini diutarakan oleh ulama

sebelumnya-

Pendapat kehriuh adalah, jika sang suami mengatakan

kalimat ifu kepada istuinya dalam keadaan emosi atau tidak,

selama dia tidak menyebutkan kata thalak, maka hal itu tergantung

niahya.
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Jika dia berkata, 'Aku tidak meniatkan thalak," maka

kalimat ihr bukan thalak, dan jika dia berkata, 'Aku meniatkan

thalak tanpa bilangan," atau dia berkata, "fih meniatkan thalak

safu yang ftj'i," atau dia berkata, "fih meniatkan ftalak safu yang

ba'in," atau dia berkata, "Aku meniatkan talak dtra yartg raj'i,"
atau "6a'lr2," maka dalam semua itu, sang isfoi terthalak satu yang

ba'in. Jika hal itu terdapat dalam penyebutan kata fialak, maka

hukumqp juga demikian. Kecuali perkataanq;a, 'Aku Udak

meniatkan thalak," tidak dibenarkan atau dipercayra.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Abu Yr.rsuf dan

Muharnrnad bin Al Hasan.

Pendapat yang kedelapan adalah pendapat Sufuan Ats-

Tsauri, 5nifu seperti pendapat Abu Hanifah dalarn setiap kasus

yang telah kami sebutkan. Hanya saja Sufuan tidak membedakan

antara penyebutan kata thalak dan tidak, juga tidak pula antara

keadaan emosi dan tidak.

Pendapat 5nng kesembilan adalah pendapat Zufar bin Al
Hudzail, yaitu seperti pendapat Abu Hanifah. Hanlra saja dia

berkata, "Jika sang suami meniatkan thalak dua, maka dia

t€rthalak dua png ba'in."

Sedangkan l<ata batAh dan battalah (keseluruhan), maka

diriwayatkan kepada kami dari jalur periu4Tatan Muslim;

Ubaidullah bin Mu'a& Al Anbari menceritalran kepada kami,

ayahku menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada

kami, Abu Bakar, yaifu Ibnu Abu Jahm menceritakan kepada

kami, bahwa dia pemah masuk menemui Fathimah binU Qais, lalu
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dia menceritakan kepadanya bahwa sang suami menceraikannya

dengan thalak secara batbh-

Diriuaptkan dari iahx. periwayatan Muslim; Abu Bakar bin

Abu $Taibah menceribkan kepada kami, Muhammad bin Bisyr

mencerihkan kepada karni, Muhammad bin Amr menceritakan

kepada karni, Abu salamah bin Abdurrahman menceritakan

kepada kami, dari Fathimah binti Qais, dia berkata, "Aku pemah

menjadi isti seseorang dari bani Makhzum, lalu dia menceraikanku

secara sekaligus." Dia lalu merryebutkan hadits ini'

Diriwayatkan juga dari ialur periwayatan Malik; dari

Abdullah bin Yadd maukAl As\^Ed bin sufun, dari Abu Salamah

bin AMurrahman, dari Fathimah binti Qais, bahwa Abu Amr bin

Hafsh mencelaikannyra se@ra sekaligUs. lalu Abu Amr

mengirimkan ufusannlp unfuk mengantarkan gandum sya'ir

kepadanya, narnun dia (Fathimah) marah. Abu Amr pun berkata,

"Demi Allah, al{tr tdak berkarajiban untuk memberikan apapun

kepadarnu." l-alu Fathimah datang menemui Rasulullah $, lantas

dia menceritakan keSadian ihr kepada beliau. Beliau pun bersabda

kepadan5n, 
uDia memzng frdak berkeuniiban memberikan nalkah

kepdamu." Lrlu dia menyebufl<an kelanjutan hadits ini'

Dirivuaptkan dad iahx. periwayatan Muslim; Amr An-Naqid

menceritakan kepada kami, Sutfdn menceritakan kepada kami,

dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukiminin, dia

berkata: Isti Rifa'ah pemah datang menemui Nabi $. Dia bekata,

"AI(u adalah isti Rifa'ah, lalu dia menceraikan alu secara ba'in-

Kemudian aku menikah dengan Auurrahman bin Az-Zubatr,

tetapi dia mempunlrai (sesuahr) seperti sepotong baju." Beliau
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bersaMa, "Apakah engkau ingin kembali kepadan5ta? (Hal ifu)

frdak boleh, sehingga engkau mensakan Abdutmhman,

dan dia menfikan madumu."

Dari jalur periwayatan Ahmad bin Syr'aib: Amr bin Ali
menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada

kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari

Urwah, dari Ai.yuh, bahwa ishi Rifa'ah berkata, "Wahai

Rasulullah, aku adalah ishi Rifa'ah. Dia menceraikanlan sekaligus."

lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini, sebagaimana yang

telah kami sebutkan di atas, huruf demi huruf.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Abu Tsaur

hrahim bin Khalid Al Faqih menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami,

pamanku; Muhammad bin Ali bin Syafi' menceritakan kepadaku,

dari AMullah bin Ali bin As-Sa'ib, dari Nafi', dari Ujair bin Abd

Yazid, dari Rukanah bin Abd Yazid, dia menceraikan ishinya, yaifu

Suhairnah sekaligus. Lalu hal itu dikabarkan kepada Rasulullah #.
Rukanah berkata, "Demi Allah, aku tidak memaksudkan hal itu,
kecrrali thalak satu." Rasulullah@ bertanya kepadanya, "Demi

Allah, engkau tidak memakudkan ifu, kecuali fialak ntu?"
Rukanah menjawab, "Demi Allah, aku tidak memaksudkan hal ifu,
kecuali thalak satu." l-antas Rasulullah $ mengembalikan sang

isti kepadanya.

Diriun5ntkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Sulaiman

bin Daud Al Ataki menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim

menceritakan kepada kami, dan Az-Zubair bin Sa'id, !/aifu Al
Hasyimi, dari kakeknya, bahwa dia menceraikan isfuinya secara
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sekaligus. [-alu dia datang menemui Rasulullah $. Beliau

bertanya, " Thalak benpa tnng engkau maksudkan?' Dia

menjawab, "Thalak sahl." Beliau bersaua, "Demi Allah?' Dia

berkata, "Demi Allah." Beliau €& bersaMa, 'Hal ifu sesuai dengan

apa JDng angkau maksudkan-"

Sedangkan riwa5nt dari selain Rasulullah $; diriwayatkan

dari jalw periwayratan Syr'bah; Atha' bin As-Sa'ib menceritakan

kepada kami, Abu Al Bakhtari mengabarkan kepadaku, dari Ali

bin Abi Thalib, dia berkata tentang perceraian yang diucapkan

dengan sekaligtts, "la adalah thalak tiga-"

Diriwaptkan dari jalur periuraSntan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Az-zuhri, dari salim bin Abdullah bin umar, dari

ayairnya, dia berkata tentang perceraian Snng diucapkan dengan

sekaligr:s, "la adalah thalak tiga."

Diriwayatkan dari lalur periwalatan hnu Wahb; Maslamah

bin Ali menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al walid

Az-Zubaidi, dari Az-Zvhi, dia berkata, "Barangsiapa yang

menceraikan istinya dengan sekaligus, maka istinya ihr tidak bisa

halal baginya, hingga dia menikah dengan orang lain." Az-Zubardi

berkata, "Para Khalifah Ar-Rasyidin juga berpendapat demikian."

Namun abar futr munqathi'.

AAar ini juga diriwayatkan kepada kami secara munqathi'

dari umar bin Al Khaththab, dan dari hnu Abbas, Al Qasim bin

Muhammad, Rabi'ah, Makhul dan Al Hasan. Semua ihr tidak ada

yang shahih, kecuali dari Ali dan Ibnu Umar.

Diriwayatkan secara shahih dari Az-zuhri, Qatadah, urwah

dan Umar bin Abdul Anz. Dan diriwa5ntkan pula dari sa'id bin Al
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Musa1ryib. Ini adalah pendapat hnu Abu laila, Al Auza'i dan Abu
Ubaid.

Sedangkan pendapat yang kedua diriwayratkan kepada kami

dari jalur periwayatan Syr.'bah, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari

AMullah bin Syaddad bin Al Hadi dari Umar bin Al Khaththab, dia

berkata, "Thalak yang dlatuhkan secara sekaligus adalah thalak

safu, dan sang suami lebih berhak atas istin5ra."

Diriwayatkan dari jalur periwa5ratan Abdurrazzaq; hnu
Juraij menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan

kepadaku, Muhammad bin Abbad bin Ja'far Al Mal,hzumi

mengabarkan kepadaku, bahwa Al Muththalib bin Hanthab datang

menemui Umar bin Al l(haththab. Al Muhaththab berkata kepada

Umar, "Engkau terthalak dengan sekaligus."

Lalu Umar membaca ayat,

GU'iigr'.qi5)56;Qi$.
" Hai Nabi, apbila kamu menceraikan isti-istimu, maka

hendaHah kanu ceraikan mereka pda waktu merel<a dapat

(menghadapi) iddahn5n (5nng wajar);' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Kemudian dia membaca ayat,

1z
9s3!$,1 $, i'A -4i,j:;(,':fil, ff
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"Dan saunggwhn5n l<alau merel<a melaksnakan pelaiann

yang diberilan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu

lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman merel<a)." lQs.

An-Nisaa' [4]:66).

Umar berkata, "Engkau menjah-rhkan thalak sahJ, jadi

kembalilah kepada istrimu. "

Atsarint diriwayatkan secara shahih dari Aban bin Utsman,

sa,id bin Jubair, Abu Tsaur dan Abu sulaiman, dia berkata, "Jika

sang suami tidak meniatkan thalak, maka kalimat itu bukanlah

thalak. Namun jika dia meniatkan dua atau tiga thalak, maka

kalimat itu adalah thalak satu lagi ni'i-"

Pendapat yang ketiga, bahwa kalimat itu tergantung

niatnya. -Pendapat ini diriwayatkan secara shahihdari Syqraih-. tni

adalah pendapat AsySyafi'i dan para sahabatrya.

Pendapat keelnpat, diriwalatkan secara shahih dari Ibrahim

An-Nakha'i, bahwa kata "sekaligus" jika dia meniatkannya sebagai

thalak, maka itu adalah thalak satu lagr ba'in. Namun jika dia

meniatkannln thalak tiga, maka ihr adalah thalak tiga.

Pendapat kelima, jika dia (sang suami) mengucapkannya

kepada istuinya yang telah digauli, maka kalimat itu adalah thalak

tiga. Namun jika dia mengucapkannya kepada istrinya yang belum

digauli, maka kalimat itu tergantung niahya. Jika dia meniatkan

thalak satu, maka itu adalah thalak sahr. Jika dia meniatkan thalak

dua, maka itu adalah thalak dua. Dan jika dia meniatkan thalak
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tiga, maka itr.r adalah talak tiga. Namun jika dia tidak meniatkan

bilangannya, maka itu adalah thalak tiga.

Ini adalah pendapat Malik, dan pendapat ini tidak pemah

diketahui pemah diriwayatkan dari seorang pun dari kalangan

ulama salaf sebelumnya; maksudnya adalah perbedaan ini.

Pendapat keenam, jika sang suami mengucapkan kata itu
dalam menyebutkan thalak, maka jika dia meniatkan thalak satu

atau dua, atau dia tidak meniatkan bilangan, maka kata itu adalah

thalak sahr lagi ba'in.

Jika sang suami berkata, "Aku meniatkan thahk," maka itu
tidak bisa dibenarkan. Namun jika dia mengatakan kata itu kepada

ishinya ketika menyebutkan selain thalak, maka hal ini juga

demikian. Kecuali jika dia berkata, "Aku tidak meniatkan thalak,"

maka itu bisa dibenarkan.

Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan para sahabatuiya,

kecuali Zufar bin Al Hudzail, dia memang sepakat dengan mereka,

hanya saja dia berpendapat, 'Jika dia meniatkan ftalak dua, maka

ihr adalah thalak dua lagi ba'in."

Abu Muhammad berkata: Kami berpendapat: Tidak
ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain Rasulullah #i,
apalagi terkait dengan beberapa pendapat yang berselisih dan

tidak mempunyai dalil atas kebenarannya, sehingga tidak ada yang

tersisa, keqnli beberapa a8rlrdari Nabi $.
Sedangkan riwapt dari jalur periwaSntan Fathimah, maka

kami telah sebelumryra, bahwa perceraian smmin1la
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kepadanln adalah thalak tiga, atau akhir dari thalak tiga. Jadi,

dapat dipastikan bahwa perkataan orang dalam l<habar Fathimah,

yaitu perkataan, 'sarna sekali" atau 'dia menceraikannln sama

sekali,' atau 'dia menceraikannln se@ra ba'in," bahwa yang

dimaksudkan dalam hatinp adalah akhir dari thalak tiga. Maka

keterkaitan mereka dengan atsarrni pun batal.

Sedangkan hadits istri Rifa'ah pun juga demikian, karena

apa yang diriwa5ntkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim;

Abd bin Humaid menceritakan kepada kami, Abdunazzaq

menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami,

dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aislph Ummul Mukminin, bahwa

Rifa'ah Al Qurazhi menceraikan istinya. Lalu Aisyah datang

menemui Nabi $, dia berkata, "Wahai Rasulullah, Rifa'ah

menceraikannla pada akhir dari thalak tiga..." kemudian dia

melanjutkan khabariru.

menjelaskan dari Ma'mar, dpd yang diucapkan

secara global oleh selainnya. Jadi, perceraian Rifa'ah kepada

isbinya adalah akhir dari thalak tiga.

Kemudian Kami memperhatikan khabarRrl<ilfr, lalu kami

mendapatinya dari jalur periwayatan Abdullah bin Ali bin Yazid,

dari Nafi', dari Ujair, -keduanp majhul (tdak diketahui

identitasnya|. Seandainya khabar im shahih, pasti kami segera

berpendapat denganngra.

Kemudian Kami memperhatikan hadits Az-Zubar bin Sa'id,

temyata kami mendapatinya dha'if, dan Az-Zubair ini mafutk. Jadi,

bertendensi dengan sefap atsr dalam masalah ini batal. ndak

boleh mengharamkan kernafuan (sang isfoi) terhadap otang, lnng
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mana Allah & membolehkannya; dan membolehkannln bag,

orang lrang mana Allah haramkan terhadapnlp, ini berdasarkan

selain Al Qur'an dan As-Sunnah. Apalagi pendapat Malik dan

Abu Hanifah, dimana sebelum keduanSra tidak ada seorang pun

yang berpendapat demikian.

Sedangkan kata "Ber-iddablah," maka sebagian ulama

yang Udak pduli dalam membanhr kesesatan dengan

menampilkan dusta yang dibuat-buat atas narur Rasulullah $, dia

mengklaim bahua Rasulullah $ bersabda kepada Saudah Ummul

Mukminin, "Ber-iddah-lah engkau." Maka dengan kalimat ifu

beliau menjatuhkan thalak, kemudian beliau memjuknya.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini dusta lag
maudhu', tidak benar bahwa Rasulullah $ pemah menceraikan

salah satu isfui beliau, kecuali Hafshah, narnun kemudian beliau

merujuknya kembali, sedangkan Saudah tdak.

Tetapi ada riwayat lnng menSntakan, bahwa Saudah

memberikan Siliran siang dan malamryra -ketika dia telah lanjut
usia- kepada Aisyah S. Kemudian Rasulullah #i datang

menemuinya dan hendak menceraikannya. Namr.rn ketika dia ingin

tetap menjadi isti beliau, dan bersedia memberikan giliran siang

dan malamnya kepada Aisyah g, maka beliau fidak jadi

menceraikannSra.

Sedangkan riwayat dari selain Rasululhh #r, maka

disebutkan dari hnu Mas'ud, bahwa kalimat "kriddalf,ah kamu"

adalah thalak.
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RiunSnt ini juga diriwayatkan secara shahih dari lbrahim,

Makhul dan Atha'. Diriwaptkan pula dari Atha', bahwa kalimat

itu adalah thalak.

Diriwalntkan secara shahih dari Qatadah, bahwa kalimat itu

adalah sahr thalak, narnun jika sang suami mengulanginya

sebanyak tiga kali, maka kalimat itu adalah thalak tiga. Kecuali dia

berkata, "Aku hanya ingin memahamkan dia," maka thalak yang

terlaksana ihr sesuai dengan apa yang dia katakan.

Diriwayatkan dari AsySya'bi, "Kalimat itu adalah thalak;

baik sang suami meniatkan tiga thalak atau kurang."

Diriwayatkan dari Al Hasan: Jika sang suami berkata,

"Kamu terthalak, maka ber-iddalrlah." Maka thalak yang

terlaksana adalah thalak dua, keorali dia meniatkan thalak safu.

Sedangkan Qatadah menjadikannya thalak dua.

Abu Hanifah berkata: Jika sang suami meniatlmn thalak

dengan berkata, "Ber-iddahlah kamu", maka kalimat ifu adalah

thalak. Namun jika dia berkata, "Aku udak meniatkan thalak," maka

jika dia tidak dalam keadaan emosi, dan dalam mengucapkannya

fldak ada kata thalak, maka dia dapat dibenarkan. Namun jika dia

menyebufl<an kata thalak ahu dalam keadaan tidak emosi, maka dia

tidak dapat dibenarkan, sehingga lazim atau tetap baginya satu

thalak lagr mjI. Baik dia berkata, "Aku udak meniatkan thalak,"

atau dia berkata, 'Al$l meniatkan tanpa bilangan," atau dia berkata,

"Aku meniatkan tnlak d1," atau dia ber&ata, "Aku meniatkan

talak 6a'rn," atau dia bed<ata, "Aku meniatlon dtn thalak nii,'
atau dia b€rkata, 'Aku meniatkan dua thalak b'in," atau dia

berkata, "Aku meniatkan &alak tiga."
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Ulama fikih Hanafi berkata: Jika sang suami berkata

kepada istrinya, "Ber-iddah)ah, ber-iddah)ah, ber-iddahlah",

maka jika dia berkata, "Aku meniatkan thalak satu," atau dia

berkata, "Aku tidak meniat apapun," maka kalimat itu adalah

thalak tiga. Namun jika dia berkata, "Aku meniatkan thalak dalam

kata lrang pertama, sedangkan dua kata yang lainnya aku

meniatkan pada haid," maka dia dibenarkan.

Mereka melanjutkan: Jika dia berkata, "Ber-iddahlah kamu

sebanyak tiga kali," maka dia ditanya tentang niatnSa. Jika dia

menjawab, "Aku meniatkan thalak sahr, yang mana karena thalak

ifu dia harus menjalankan iddah sebanyak tiga kali haid," maka dia

dibenarkan.

Abu Muhammad berkata: Beberapa syariat ini fidak

bisa diterima dari seorang pun, selain dari Rasululluh # Sro"S

diperoleh dari Allah &, Dzat yang akan menanyakan tentang apa

yang dia tanyakan. Sedangkan selain dari beliau, maka itu adalah

kesesatan, keuuas-wasan dan permainan, -kami berlindung kepada

Allah dari kehinaan-, serta bebempa klasifikasi yang rusak ini tidak

ada Snng didapat dari salah seorang ulama salaf sebelum Abu

Hanifah.

Malik berkata: Jika sang suami berkata kepada istin5n,
"Ber-iddah-lah kamu," jika dia meniatkan thalak, maka itu adalah

thalak. Namun jika dia berkata, "Aku tidak meniatkan thalak,"

maka dia tidak bisa dibenarkan, dan thalak raj'i lazim ba$nya.

Demikian juga, jika dia meniatkan thalak tanpa jumlah thalak.

Namun jika dia berkata, "Aku meniatkan thalak dua," maka
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kalimat itu adalah thalak dua, dan jika dia berkata, "Aku meniatkan
thalak tiga," maka kalimat itu adalah thalak tiga.

Pendapat Malik ini juga klasifikasi yang tdak pemah
diketahui dari seorang pun sebelumnya. Karena dalam hal ini,
Udak ada atar dari Rasulullah $, sehingga tdak boleh

membatalkan nikah yang S&, mengharamkan kemaluan, dan
menghalalkannya dengan menggunakan pendapat lnng fasid,
tanpa berdasarkan nash.

Sedangkan bebempa kalimat (unhrk menjatuhkan thalak)
yang difunjukkan oleh atur para sahabat.S, yang bukan dari
Nabi $ adalah l< ta khaliyyah (pernbebasan), contoh "Kamu terah

bebas dariku," badyyah (pelepasan), contoh "Aku melepaskanmu,',
"Kamu terlepas," "Bebanmu berada di atas pundakmu,,,
menjadikan terlarang, memberi pilihan, memberi kepemilikan, dan
"Aku telah memberikanmu. "

Mengenai masalah pengharaman, memberi pilihan,
memberi kepemilikan, dan "Aku telah mernberikannla," karni
telah membahas semuan5n, dan pada pembahasan kali ini, kami
akan menyebutkan sisanya. Diantaranya adalah t<hatirryh
(pembebasan); diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya, dari Muhammad
bin Ja'far, dari Syr'bah, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abu Al
Bakhtari, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata tentang khatitltah
(pembebasan), "la adalah thalak tiga".

Diriunyatkan dari jalur periunyatan Hammad bin Salamah;
dari Ubaidillah bin [Jmar, dari Nafi', dari hnu Umar, dia berkata
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tentang khaliynh, "la adalah thalak tiga." Ini adalah pendapat

hnu Abi laila dan Abu Ubaid.

Pendapat kedua, sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami dari Abdurrazzaq; dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Hammad bin

Abi Sulaiman, dari hrahim An-Nakha'i, bahwa Umar bin Al

I(haththab berkata tentang lchalgyah, "la adalah thalak satu, dan

sang suami lebih berhak terhadap istrinya."

Diriwayatkan se@ra shahih dari Az-Zuhri dan Qatadah.

Keduanya berkata tentang khaliStyah dan kata kamu bebas dariku,

"la adalah thalak safu lnng nj'i."

Hal ini juga diriwayatkan secara shahih, dari Al Hasan dan

dari Atha'. Ini adalah pendapat Abi Tsaur.

Pendapat ketiga, sebagaimana yang diriuayatkan kami dari

jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Marwan Al Ashfar,

dia berkata: Ada seorang lelaki yang berkata kepada istrinya, "Jika

kamu keluar, maka kamu bebas," lalu isfuinln ifu keluar. Lantas

Mua'wiyah bin Abi Suf5nn memisahkan diantara keduanya. Ini

hanya memisahkan saja, dia tidak menyebulkan bahwa hal itu
adalah thalak.

Pendapat keempat, sebagaimana lnng diriwaSntkan

kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari

Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, dia berkata tentang khali5tyah, "lru

adalah thalak satu 6a'm."

Pendapat kelima, diriwa5ntkan secara shahih dari hrahim

An-Nakha'i, dia berkata: Para sahabat kami berpendapat,

" I{hali54nh, jika sang suami meniatkannya thalak sahr, maka ifu

NMuhalla - El



adalah thalak satu ha'rn Namun jika dia meniatkannya thalak tiga,

maka itu adalah thalak tiga."

DiriwaSntkan pula dari jalur periunptan Waki' bin Hay;

dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahirn An-Nakha'i, dia berkata

tentang khalg4nh, 'Jika sang suami meniatkannya thalak dua,

maka itu adalah thalak dua."

Diriwayatkan secara shahih dari Syumih, dia berkata, "Jika

sang suami meniatkannya thalak satu, maka itu adalah thalak sahr

ba'in."

Diriwayatkan secara shahih dari Atha', dia berkata, "Kata

'Kamu bebas' atau 'Kamu bebas dariku' adalah sanna, ia adalah

Sunnah, dan ia adalah thalak."

Diriwayatkan secara shahih dari Amr bin Dinar, bahwa

khaliyyah adalah thalak satu, baik dia meniatkan thalak atau tidak.

Diriwayatkan dari Marwan dan Umar bin Abdul Aziz,

bahwa khali5yah itu terganfung niat sang suami, dan apa 5nng
terjadi baginya sesuai dengan niatgn. Ini adalah pendapat Asy-

Syafi'i dan Ishaq bin Rahawaih.

Pendapat keenam, diriwayat dari Rabi'ah tentang khaliyy,ah,

bahwa itu adalah thalak tiga bagi istri yang telah digauli, sedangkan

bagi isbi yang belum digauli, maka itu adalah thalak satu.

Pendapat kehrjuh adalah pendapat Malik, yattu khalS/tnh

bagi isti yang telah digauli adalah thalak tiga. Sedangkan bagi istui

yang belum digauli, jika dia meniatkan thalak tiga, maka itu adalah

thalak tiga. Jika dia meniatkann5n talak dua, maka itu adalah

thalak dua. Dan jika dia meniatkannp talak satu, maka ihr adalah
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thalak satu. Klasifikasi seperti ini tdak pemah diketahui dari

seorang pun sebelumnya.

Pendapat kedelapan adalah pendapat Abu Hanifah, ulama

fikih Hanafi dan Sufuan Ats-Tsauri, !,aitu jika sang suami

meniatkan sebagai talak tiga, maka itu adalah thalak tiga.

Namun jika dia meniatkannya sebagai thalak sahr atau dua, maka

itu hanyalah thalak satu saja.

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berkata, "Jika sang

suami berkata, 'Aku tdak meniatkan thalak', maka jika dia

mengatakannya pada saat menyebutkan thalak, maka dia tidak

dibenarkan, dan thalak safu 6a'rn tetap ba$nln. Namun jika dia

tidak menyebutkan thalak, maka dia dibenarkan, baik pada saat

dia emosi atau tidak."

Abu Muhammad berkata: Diantam hal yang buruk

adalah membedakannya antara emosi dan Udak, dan sesekali

menyamakannya antara keduanp. Ini semua Udak pemah

diketahui dari seorangpun sebelumnSn.

Kami berkata: Mengharamkan kemaluan yang dihalalkan

dan menghalalkan kemaluan yang diharamkan udak boleh

dilalrukan oleh seoran[lpun, tanpa berdasarkan nash N Qur'an
dan Sunnahdari Rasulullah #.

Sedangkan l<ata barigryh (pelepasan), kamu terlepas dariku,

aku melepaskanmu, dan kamu terlepas dariku, maka telah

dirirlnyatkan kepada kami dari jalur periuaptan AMullah bin

Ahmad bin Hanbal; dari ayahnla, dari Muhammad bin Ja'far, dari
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Syu'bah, dari Atha' bin As-Sa'ib, dari Abi Al Bakhtari, dari Ali bin

Abi Thalib, bahwa dia berkata tentang bariiyah, "la adalah thalak

tiga."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia

berkata tentang bant9ah, "la adalah thalak tiga."

Dan dari jalur periwayatan Qatadah, dari Al Hasan, dari

Zaid bin Tsabit, dia berkata , " Baitynh (thalak menggunakan kata

terlepas) adalah thalak tiga."

Diriwayatkan secara shahih dari Qatadah dan Az-Z:u[ui,

bahwa bariSyah adalah thalak tiga.

Pendapat ini juga diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan.

Az-Z)hn dan Qatadah membedakan antara khaliytnh dan

bafu/tnh, sebagaimana yang telah kami sebutkan- Ini adalah

pendapat hnu Wahb sahabat Malik.

Pendapat kedua, sebagaimana yang diriwa3ntkan kepada

kami, dari jalur periunyatan Waki', dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Hammad bin Abi Sulaiman, dari hrahim An-Nakha'i, bahwa Umar

bin Al l(haththab berkata tentang baritryh, "la adalah thalak tiga,

dan sang suami lebih berhak terhadap istuinya."

Diriwayatkan kepada kami dari lbnu Abbas, bahwa banytnh

adalah thalak sahr. Ini adalah pendapat Abu Tsaur, Abu Sulaiman,

ulama madzhab Azh-Zhahiri dan ulama ma&hab Maliki.

Pendapat ketiga, diriwayatkan secara shahih dari Ibrahim

An-Nakha'i, bahwa dia berkata: Para sahabat kami berkata tentang

bariytnh, "la adalah thalak sahr yang ba'in."
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Pendapat keempat, sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami secara shahih dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata: Para

sahabat kami berkata tentang bai5ryh, "Jika dia (sang suami)

rneniatkan thalak tiga, maka ihr adalah thalak tiga. Dan jika dia

meniatkan satu thalak, maka ifu adalah thalak sahr yang ba'in."

Diriwayatkan juga secara shahih, dari hrahim, "Dan jika dia

meniatkan thalak dua, maka ihr adalah thalak dua." Ini adalah

pendapat Asy-Sya'bi, Atha', Amr bin Dinar dan Asy-Syafi'i.

Pendapat kelima disampaikan oleh Rabi'ah tentang thalak

barityah terhadap isti yang sudah digauli, bahwa ia adalah thalak

tiga, sedangkan terhadap ishi yang tidak digauli, maka itu adalah

thalak satu.

Pendapat keenam disampaikan oleh Malik tentang thalak

barit9nh terhadap isbi yang sudah digauli, maka itu adalah thalak

tiga, dan jika terhadap istui yang Udak digauli, maka itu adalah

thalak safu. Kecuali sang suami meniatkan grang lebih banyak,

maka thalak yang terjadi sesuai dengan apa yang dia niatkan.

Pendapat ketujuh disampaikan oleh Abu Hanifah dan

ulama fikih Hanafi, kecuali Zufar dan Sufuan Ats-Tsauri, "Jika sang

suami meniatkan thalak tiga, maka itu adalah thalak tiga, dan jika

dia meniatkan thalak saht nj'i, atau 6a'in; atau thalak dua yang

raj'iatau ba'in, maka itu adalah thalak safu yang 6a'in, dan bukan

selebihnya."

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berkata: Jika dia

berkata, "Aku tidak meniatkan thalak," maka jika dia menyebutkan

thalak, maka dia tidak bisa dibenarkan. Namun jika dia tidak
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menyebutkan thalak, maka dia bisa dibenarkan, baik hal itu terjadi

saat emosi atau tdak.

Zufar juga berpendapat demikian, hanya saja dia berkata,

"Jika dia meniatkan thalak dua, maka itu adalah thalak dua yang

ba'in."

Abu Muhammad berkata: Kami fidak pemah

mengetahui pendapat Malik dan Abu Hanifah, dari seorang pun

sebelum keduanya. Dan tidak ada hujjah dalam diri seorang pun

selain Rasulullah $. Menurut mereka baritlgh sarna saja; aku

telah melepaskanmu, dan kamu terlepas adalah sarna. Kecuali

riwayat dari hnu Al Qasim sahabat Malik, dia berkata:

Barangsiapa yang berkata, "Aku telah melepaskanmu," maka itu

adalah thalak satu yang ba'in untuk seorang isti yang sudah

digauli.

ndak boleh mengharamkan kemaluan yang dihalalkan oleh

hukum Allah &, dan menghalalkan kemaluan yang diharamkan

oleh hukum-Nya tanpa nash.

Sedangkan thalak karena melakukan dosa, maka

diriuayatkan secara shahih dari Ali, dia berkata, "Apabila sang

suami berkata, 'Kamu terthalak dengan thalak orang 5rang telah

melakukan dosa', maka ihr adalah thalak tiga."

Pendapat ini juga diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan,

dan dari Az-Zrhri dalam salah satu dari dua pendapah.rya.
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Pendapat kedua diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab,

"la adalah thalak satu." Ini adalah salah safu dari dua pendapat Az-

Zuhd.

Pendapat ketiga, Sufinn

ffhahk itu) tergantung niatrya."

Rahawaih.

Ats-Tsauri berpendapat,

Ini adalah pendapat Ishaq

"la

bin

Abu Muhammad berkata: Kami sering mengatakan,

bahwa Udak ada hujjah dalam diri seonmg pun selain

Rasulullah $.
Sedangkan kalimat, "Bebanmu berada di atas pundakmu,"

maka diriwayatkan kepada kami, bahwa Umar pemah mengirim

surat memerintahkan unfuk membawa seorcmg lelaki dari Irak ke

Makkah, yang mana lelaki ifu berkata kepada istrinla, "Bebanmu

berada di atas pundakmu." Lalu Umar menyumpahnp di samping.

Ka'bah, "Apa Snng kamu kehendaki?" Lelaki ittr menjawab, "Aku

menghendaki perceraian." Umarpun berkata kepadanSn, "Hal ifu
sesuai dengan apa yang kamu kehendaki." Dalam menenfukan

hukum ini terdapat tiga tahapan:

Perlana, sumpah.

Kdua, membawanya dari Irak ke Makkah.

Ketiga, kepufusannya sesuai dengan apa !,iang dia niatkan.

Diriwayatkan kepada kami, dari Ali bahua kalimat itu
sesuai dengan apa yang dia niatkan.
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Pendapat kedua disampaikan oleh Malik Kalimat

"Bebanmu berada di atas pundakmu" iika diucapkan kepada sang

istui yang telah digauli, maka itu adalah thalak tiga, sedangkan

kepada sang istui yang belum digauli, maka ihr adalah thalak satu.

Pendapat ini Udak pemah diketahui dari seorang pun sebelumnya.

Sementara beberapa kalimat yang tidak diriwayatkan dari

seoftrng sahabat pun, tetapi diriwayatkan dari beberapa pendapat

sekelompok tabi'in, maka kami akan menyebutkan sebagiannya

sja-

Diantaranya adalah "Aku memerdekakanmu." DiriwaSntkan

kepada kami dari Atha', "Jika dia meniatkan thalak, maka ia

adalah thalak. Namun jika tidak, maka ia bukanlah apa-apa."

Diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan tentang

seseorang yang berkata kepada istinlra, "Kamu merdeka." Al

Hasan berkata, "Kalimat itu adalah thalak sahr."

Qatadah berkata: Barangsiapa yang berkata kepada

isfoinya, "Kamu merdeka," maka ia terganfung niatrya.

Sedangkan kalimat, "Aku telah mengizinkanmu, maka

menikahlah." Diriwayatkan secara shahih dari hrahim, bahwa

kalimat itu bukanlah apa-apa. Diriwayatkan secarr shahih darinya,

"Jika dia tidak meniatkan thalak, maka ia bukanlah apa-apa."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, 'Kalimat yang larmng dari

kalimat ini adalah thalak." Diriwaptkan se@ra shahih dari

Qatadah, bahwa istuinya terthalak. Diriwaptkan dari Al Hasan,

"Itu adalah thalak mj1."
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Sementara kalimat, 'Keluarlah dari rumahku yang kamu

tempati," dan "Kamu sudah bukan istriku,' maka diriwayatkan

secara shahih dari Al Hasan, dia berkata, "Barangsiapa yang

mengulangi kalimat ifu, maka ifu adalah thalak satu disertai dengan

niat."

Sedangkan kalimat "Aku sudah tidak membutuhkanmu,"

maka dirft,valntkan se@ra shahih dari hrahim, dia berkata, "Hd
ihr terganfung niat."

Diriuaptkan dari Al Hasan, "Jika dia meniatkan thalak,"

maka ifu adalah thalak". Diriwaptkan dari Makhul, "la bukanlah

apa-apa."

Diriunptkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Syur'bah:

Aku bertanSa kepada Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin

Sulaiman terrtang seseorang !/ang berkata kepada istrinya,

"Pergilah kemana saja png kamu mau," dan "Aku sudah tidak

membutuhkanmu." Keduan5a berkata, "Jika dia meniat thalak,

maka ia adalah thalak satu yang nj1."

Sdangkan kalimat, "Bebaskanlah dirimu," "Keluarlah"

dan "Pergilah," maka diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan

tentang sernua kalimat ini, "Jika dia meniatkan thalak, maka itu

adalah thalak."

Diriuayatkan secara shahih dari Al Hasan juga tentang

seseorang lnng berkata kepada istinya, "Pergilah, aku sudah tidak

membuhrhkanmu," maka kalimat ifu adalah thalak tiga.

Sedangkan kalimat, "Aku telah membebaskan jalanmu,"

"Tidak ada jalan lagi atasmu,' maka diriuaptkan kepada kami
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dari Ibrahim dan AsySya'bi, -namun bdak shahih dari keduanya-,

"Kalimat itu adalah thalak ba'in."

Diriwayatkan secara shahih dari Al Hakam bin Utaibah,

"Kalimat ifu tergantung niafunya."

Diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan tentang kalimat,

"Tidak ada jalan lagi atasmu," maka jika dia meniatkan thalak,

maka itu adalah thalak satu yang rai'i. Namun jika tidak, maka ih,r

bukanlah apa-apa. Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami

dari AsySln'bi.

Sementam mengenai seseorang !/ang berkata, "Kamu

bukanlah istoiku lagt," maka diriwayatkan kepada kami dari

hrahirn, dia berkata, "Aku tidak melihat[/a menghendaki -jika dia

mengulangi kalimat ihr sebanyak tiga kali-, kecuali thalak-"

Diriwayatkan secara shahih dari Qatadah, "Jika dengan

kalimat ihr dia menghendaki thalak, maka itu adalah thalak."

Pendapat iru mauqufpada Sa'id bin Al MusaSryib.

Sedangkan kalimat, "Ambillah apa yang kau peroleh,"

maka diriwayatkan kepada kami, dari Thawus, "Jika dia meniatkan

thalak, maka ihr adalah thalak."

Sementara kalimat, "Dia terserah kalian," maka

diriwayatkan kepada kami, dari Al Qasim bin Muhammad, dia

berkata, "Orang-orang menganggap kalimat ifu adalah thalak."

Diriwayatkan dari Masnrq, Thawus dan hrahim, "Jika ia

dikehendaki sebagai thalak, maka itu adalah thalak."
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Abu Muhammad berkata: Tidak ada hujjah dalam diri
seseorang selain Rasulullah &.

Jika mereka berkata: Sikap yang lebih hati-hati hendaklah

dia menceraikannya.

Maka kami berkata: Sesungguhnya sikap yang paling hati-

hati bagi seoftmg mufti di muka bumi ini adalah tidak memutuskan

unfuk orang lain dengan kepuhrsan yang dapat membinasakan

dirin5a, dan tidak boleh mengharamkan kemaluan seorang ishi

terhadap zuamin5a, narnun membolehnya unfuk selainnya, sebab

hal ini tidak berdasarkan hukum Allah & dun Rasul-Nya $.
Allah $ berfirman,

e n(t ,.7i -n.t -/ ,- t() qz t/ )? a ,i."1L*D) ?P, 4 -r534UV ii'r;W

"Maka merel<a mempelajari dari kdw malaikat itu apa

Wng dengan sihA ifu, mereka dapat mencmikan anbra seorerng

(suaml dengan isbiryn. Dan mercka itu (ahli sihir) tidak membei
mudhant dengan sihim5m kepda seoftnpun, kecuali dengan izin

Allah;' (Qs. ru Baqarah I2l:102l,.

Dirir,vayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

AMurrazzaq; dari Ma'mar, dari A5ryub As-Sakhtlnni, dari Thawus,

dari hnu Abbas. Dia tidak berpendapat, bahwa tebusan sebagai

thalak, sehingga dia menjatuhkan thalak.

hnu Abbas berkata: ndakkah kalian melihat, bahura

AUah & menyebutkan kata thalak sebelumngra, kemudian Dia

"i'i qigiy- f; b -r'u_i6 i vS
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menyebutkan tebusan, natnun Dia tidak menjadikannya sebagai

tebusan. Kemudian Dia berfirman tentang thalak tiga,

'r;.U';U*i@oE
" Kemudian iita si suani menthalalm5n (saudah illakk

Sang kdua), mala prempuan itu tidak lagi halal bagin5n." (Qs. Al

Baqarah l2l:2301.

hnu Abbas dengan sanad png paling shahih, tidak melihat

thalak, kecuali dengan kata thalak, atau kata 5rang Allah S sebut

sebagai thalak. Ini adalah pendapat kami.

Kami telah menyebutkan perselisihan Abu Hanifah dan

Malik terhadap setiap orang yang diriwayatkan darinya tentang hal

itu, yaitu dari kalangan sahabat .$. Sedangkan pendapat yang

keduanya telah sampaikan adalah pendapat yang tidak pemah

diucapkan oleh seorangpun sebelum keduanya, dan tanpa adanya

nash yang membenar*annya.

1959. Masalah: Wakalah (perwakilan) dalam thalak tdak

dipe6olehkan, karena Allah S berfirman,

W1*i;3L#7i
" Dan frdaMah seoftng membuat dos melainlan

kemudhantannSn kanbali kepada diriryn sqtdirt-" (Qs. Al An'aam

[6]:164).
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Jadi, pekerjaan seseorang sebagai unkil dari orang lain

tidak boleh, kecuali perwakilan yang dilegalkan oleh Al Qur'an
dan As-Sunnah yang tsabit dari Rasulullah #i. Sedangkan

perceraian seseorang sebagai wakil dari orang lain yang telah

ma,vakilkannya, fidak terdapat dalam Al Qur'an dan As-Sunnah,

sehingga perbuatan ihr adalah perbuatan yang batil.

Para ulama lnng menyelisihi pendapat kami adalah para

ahli qi5ras, ini berdasarkan asumsi mereka. Pasti setiap orang tahu,

bahwa thalak adalah ucapan, zhihar adalah u@pan, li'an adalah

ucapan dan ila' adalah ucapan. Mereka tidak berselisih pendapat,

bahwa tidak boleh seseorang men-zhihar sebagai ganti dari orang

lain, mengucapkan li'an sebagai ganti dari oftmg lain, dan

bersumpah r/a' sebagai ganti dari orang lain; tnik dengan akad

q/akalah (perwakilan) atau akad yang lainnp. lalu kenapa tidak

mereka mengqiyaskan thalak terhadap hal tersebut? Tetapi toh

nyatanya tidak ada nash yang dapat mereka ikuti dan tidak ada

qiyas yang dapat mereka analogikan.

Setiap tempat yang mana Allah @ menyebutkan thalak di

dalamnya, pasti yang Allah tuju adalah para suami dan bukan yang

lainnya. Maka tidak boleh selain mereka menggantikan perceraian

mereka, baik dengan akad wakalah ataupun dengan png lainnya.

Karena dia melanggar hukum-hukum Allah &.

Allah S berfirman,

s;$i'iqti;t<rr-ii{,
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"Barangsiapa lnng melanggar hukun-hukun Allah merel<a

Itutah orang-orzng 5nng zlzalim." (Qs- Al Baqarah 121:229'l-

Allah & jrgu berfirman,

Jfi,4;;'1ifr 6tili-l
Ua':#;1|K,

"Dan frdaktah patut bagi lald-lald tnng mukmin dan tidak

(pula) bagi perempuan tnng mukrnin, apabila Nlah dan Rasul-Np

telah menebpl<an suafu ketebpan, al<an ada bagi mereka pilihan

6ang lain) tenbng un$an merel{a." (Qs. Al Ahzaab [33], 36)-

Tidak ada pilihan lain bagi seoftmg pun dalam rangka

menyelisihi apa lpng telah disebutkan oleh nash. Kami Udak

pemah mengetahui bolehnya perwakilan dalam thalak, dari

seorang pun dari kalangan ulama terdahulu, kecuali hrahim dan Al

Hasan.

1960. Masalah: Barangsiapa yang menulis perceraian

kepada istuinya, maka hal itu bukanlah apa-apa-

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini:

Diriwayatkan kepada kami dari An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan

Az-ZtJhi, "Apabila seorang suami menulis perceraian dengan

tangannya sendiri, maka ifu adalah thalak yang lazim-" Dengan

riwayat inilah Al Auza'i, Al Hasan bin Hai dan Ahmad bin Hanbal

berpendapat.

{; yti,(c3
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Diriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus dan Manshur

mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan, tentarig seorarng lelaki

yang menuliskan perceraian kepada isfuinya, lalu dia menghapus-

nya. Al Hasan berkata, "Hal itu bukan apa-apa, kecuali dia

melanjutkannya atau mengucapkannya. "

Diriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dengan redaksi

yang sama, -diriwayatkan juga secara shahih dari Qatadah-. Abu

Hanifah berpendapat, "Apabila seorang suami menulis perceraian

istrinya di tanah, maka thalak tidak terlaksana baginya. Dan

apabila dia menuliskannya di buku atau kertas, kemudian dia

berkata, 'Aku tidak meniatkan thalak', maka dia dibenarkan dalam

fatwa, narnun tidak dapat dibenarkan dalam kepufusan."

Malik berpendapat, "Apabila seorang suami menuliskan

perceraian istrinya, maka jika dia meniatkan thalak, maka hal itu
adalah thalak. Namun jika dia tidak meniatkan thalak, maka hal itu

bukanlah thalak." Ini adalah pendapat Al-Laits dan A+rStnfi'i.

Abu Muhammad berkata: Allah & berfirman,

,*U:bifo,'Tutc|itSf 'di$i

" Thalak 6nng dapat dirujuki) dua l<ali. Setelah itu boleh

rujuk lagi dengan can tnng makruf atau menceraikan dengan ara
yang baik;'(Qs. Al Baqarah 121:229)

Allah & jrgu berfirman,
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i::5$Oi.U'i.;$,
"Maka hendaklah l<amu cenikan mereka pada waktu

mereka dapat (menghadapi) iddahnya 6nn7 waiar) dan hitunglah

unktu iddah rtu " (Qs. Ath-Thalaaq [65]' 1)

Bahasa yang Allah & dan Rasul-Nya # gunakan dalam

menjelaskan thalak kepada kita menunjukkan, bahwa tulisan tidak

bisa digunakan untuk menjatuhkan thalak. Menjatuhkan thalak

harus lah dengan ucapan. Jadi, fulisan bukanlah thalak, sampai

sang suami melafalkannya. Karena tdak ada nash yang

menyinggung masalah fulisan.

L96'1,- Masalah: Orang yang tidak bisa berbahasa Arab

boleh menjatuhkan thalak menggunakan bahasanya sendiri,

dengan menerjemahkan bahasa Arab thalaq. Sedangkan orang

bisu dan sakit bisa menjahrtrkan thalak dengan menggunakan

suara atau iqnrat !/ang dapat dipahami oleh orang yang

mendengarkannSa, bahwa yang mereka berdua maksud adalah

thalak.

Dalilnya adalah firman Allah &,

"6$ycixiS*{
"Allah frdak membebani seseorang mekinkan sesuai

dengan kesanggupnnSa." (Qs. Al Baqarah 12\ 2861.

Dan juga sabda Rasulullah $,
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Wt64tiu ;1u E;iriyl/Jl.

" Apabik aku memerinbhkan sebuah Wrinbh kepda
kalian, maka lakukanlah sauai dengan kemampuan kalian."

Jadi, perintah yang diluar kesanggupan seseorang, dan dia

tdak mampu unhrk melakukannya, maka perintah ifu gugur

darinSn. Dia boleh melakukan perintah ifu sesuai dengan

kemampuannya saja.- Hanya kepada Allah lah kami memohon

taufik.-

1962. Masalah: Barangsiapa yang menceraikan ishinya

pada saat dia bepergian, maka hal ifu bukanlah thalak, dan istinya

itu tetap sebagai istinya sebagaimana sebelumnya. Kduanya

saling malarisi, jika salah satu dari keduanya meninggal. Dan

semua hak-hak suami isti masih ada diantara keduanya, -baik

istrinya itu telah digauli atau tidak-. Baik thalak itu adalah thalak

tiga atau kurang. Kecrrali perceraian itu sampai kepadanya.

Apabila ada orang Spng dipercaya oleh sang istui menSnmpaikan

kabar itu kepadanya, atau dengan persaksian yang bisa diterima

secara hukum, maka saat ifu pula perceraian lazim baginp, jika

dia dalam keadaan hamil atau suci yang tidak digauli pada saat itu.

Dalilnya adalah firman Allah S,

WOiU'6j-;i[t54i5;6;fiiq&
1;'"irr;-;.L, €j4 {"H'^t W5'{$,
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i|";friry- aF;w ybL;GIriJy<#r-
"i::-:, & i;i,I',ft'{i

" Wahai Nabi, apbila l<amu menceraikan isti-istimu, maka

hendaklah l<amu cemikan merel<a pda waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (png wajar) dan hitunglah waktu iddah itu
serta berbl*wlah kepda Alkh Tuhanmu. Janganlah kamu

keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinl<an) ke fuar kecuali mereka mengerjal<an perbuatan keji yang

terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangskpa yang

melanggar hukum-hukum Allah, maka saungguhnya dia telah

berbuat zhalim tahadap diinja sendii." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Ini adalah cara unfuk menjahrhkan thalak kepada istui yang

telah digauli.

Allah $ berfirman,

;";' 5 
-Lf# 

{ ca+'*t"& oL ru &I
E

$:i is a rr:i efi,!,'#j,rj *j "g
" Tidak i* *r*** membaSar (mahar) atas kamu, jika

kamu mencemil<an isti-isti kamu sebelum kamu

dengan merela dan sebelun l<amu menenfukan maharnSa. Dan
hendaHah kanu berikan suafu mut'ah (pemberian) kepada

mereka. Onng tnng mzilnpu mqturut dan onng

I 4oo I - Ar Muharra



yang miskin menurut kemampuann5n (pula)," (Qs. Al Baqarah [2]:

236).

Allah S berfirman,

'i,;-itLfr sy+
- l 4''z

4^v,;

i;t f--irlffi:or$

"S*-","*W'"i'66{;

/j ,/olry4;6lzz l,r.t '.V:t; i*

'tle, f dj

-tr4z4o*

" Wahai oftng-oftng tnng beriman, apbila l<amu menil<ahi

perempuan- Wrempuan tnng beriman, kemudian kanu cerail<an

merel<a sebelun kamu menczrmpuriqn mal<a selali-sekali tidak

onjib abs merel<a iddah bagimu yang kamu minta

menyempurnakannln. Maka berilah merel<a mut'ah dan

lepaskanlah mereka itu dengan can tnng sebaik-baiknya." (Qs. Al

Ahzaab [33]:49).

Dan Dia juga berfirman,

E

!Ala'#{;-e#
" Dan janganlah kanu men5ruahkan mereka **

menyanpitkan (hafi) mqela. Dan jila mereka (isti'isti t/ang
sudah dithalal<) ifu sdang hatnil, mal<a beril<anlah kepada mereka

nalkahnSn hingga mereka bersalin." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)
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Ini adalah cara unfuk menjatuhkan thalak kepada isbi yang

belum digauli, di dalamnya juga termasuk thalak tiga secara

sekaligus dan terakhir dari thalak tiga.

Pasti setiap orang yang mempunyai perasan akan

memahami bahwa orang yang menceraikan iskingn png belum

digauli -sebelum dia menyampaikan thalak kepadanya-, maka dia

telah menlrusahkannya, sementara menpsahkan isti hukumnya

adalah haram. Jadi, mengerjakannya adalah perbuatan yang

tertolak lagi batil. Dan kemaksiatan tidak bisa dijadikan ganti dari

ketaatan.

Pasti setiap orang meyakini, bahwa oftrng Srang melakukan

hal tersebut, berarti dia tidak menceraikannya dengan cara yang

baik; dan siapa yang tidak menjahrhkan thalak pada waktu yang

mana dia dapat menghadapi masa iddalrnya Snng wajar dan tidak

menghitung waktu iddah, maka dia menjafuhkan thalak yang tidak
sesuai dengan apa lnng telah Allah & perintahkan kepadanya,

dan barangsiapa yang tidak menjatuhkan thalak sesuai dengan apa
yang telah Allah & perintahkan, maka dia tdak dapat

menjahfikan thalak sedikitpun.

Jika ada lang menyebutkan: Diriwa5ratkan kepada kami

dari jalur periwa5ratan Ahmad bin Sy-r'aib; dia berkata: Ubaidullah

bin Qudamah As-Sarakhsi menceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufuan

Ats-Tsauri, dari Abu Bakar, yaitu hnu Abi Al Jahm, dia berkata:

Aku mendengar Fathimah binti Qais berkata: Suamiku mengutus

seseorang unhrk menyampaikan perceraianku, lalu akupr:n
membereskan pakaianku, kemudian aku temui Nabi $. Beliau
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bertanya, " Berapa baryak dia meniatuhkan thalak kepdatnu?'

Aku menjawab, "Tiga-" lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits

ini.

Maka kami berkata: Benar, dan ini adalah pendapat kami.

Kami tidak pemah mengatakan, bahwa perceraian itu Udak lazim

baEnya, jika kabar perceraian ifu sudah sampai kepadanya. Kami

akan menyebutkan dalam bab iddah, orang yang menlnmpaikan

pendapat ulama salaf, bahwa orang yang menceraikan isfuinp saat

dia bepergian, maka dia tidak wajib menjalankan iddah, kecuali

mulai dad kabar perceraian ifu sampai kepadanp. Hal ini

mengindikasikan, bahwa thalak itu tdak terjadi padanya, kecuali

iddah telah wajib baginya, dan bukan malah sebelumnya. Karena

dalam agama Islam, fidak boleh memisahkan antara walrttr thalak

dengan wakhr awal menjalankan iddah.

Tidak boleh seorang istri yang telah digauli keluar dari tali

pemikahan sebab perceraian tidak menjalankan iddah. Hal ini

menyelisihi Al Qur'an dan As'Sunnah. Bagaimana bisa?

Sementara lehabarFathrmah menyelisihi apa lnng telah disebutkan

oleh Abu Bakar bin Abi Al Jahm. Sebagaimana lpng diriuraSntkan

kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rafi'

menceritakan kepadaku, Husain bin Muhammad menceritakan

kepada kami, S5niban, yaifu hnu Farrukh menceritakan kepada

kami, dari Yahya, lraitu hnu Abi Katsir, Abu Salamah bin

AMurrahman bin Auf mengabarkan kepadals'r, bahwa Fathimah

bin Qais mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Hafsh bin Al

Mughirah telah mencemikann!/a sebanyak tiga kali, kemudian dia

pergi menuju Yaman... kemudian dia menyebutlran kelengkapan

khabarim.
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Jika dia berkata: Kalian tidak membolehkan perceraian

pada suafu masa dan perceraian dengan s5arat, kemudian kalian
berhujjah bahun setiap perceraian Udak terjadi ketika ia
dijahrhkan, sehingga mustahil itu terjadi ketika thalak itu belum
dijatuhkan. [.alu bagaimana bisa kalian membolehkan perceraian

orang yang sedang bepergian?

Maka kami katakan: Karena Allah S telah mengajarkan

kita tentang perceraian dalam setiap golongan dari para wanita
yang diceraikan, dan wanita kecil yang belum mendapatkan

khithab (perintah dan larangan Allah) dan wanita gil" yang

diceraikan, dan kedua orang ini Udak bisa menerima perceraian.

Terkadang orang menjatutrkan thalak saat dia berada di
pintu mmah, kemudian dia mengufus seseomng unfuk
menyampaikan kabar ifu kepada istinya, dan bahkan kepada
seorang isti Snng lebih lauh dari itu. Apabila hal itr_r boleh, maka
tidak ada bedanya dengan perceraian dalam posisi berjauhan, -

walaupun terhalang oleh tembok-, dan hal ifu bukanlah perceraian

pada suafu masa. Tetapi semua ifu adalah perceraian 5ang lazim
jika sudah sampai kepada sang isti, atau sampai kepada

keluarganya jika dia masih belum menerima lchithab, sehingga

sebab hal ittr terlepaslah tali pemikahan, sebagaimana ia juga

terlepas lantaran adaryn fasakh nikah, tak ada bedanp. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1964- Masalah: Barangsiapa !/ang menjatuhkan thalak
dalam hatin5n, maka thalak Udak lazim baginya.

Dalilnya adalah khabar yarrg babit daiRasulullah #r,
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tb'€;:vilti#fy . 14.(aJJ>
tl

',P31 J:* lcol*f
,.

" Umatku dinaall<an dari apa Wng tefrsit dabm lang
selama merel<a fidak mangeluarl<annya dengan plafun abu
perbuabn " Atau sebagaimana png beliau saMakan-

Jadi, getaran hat itu gugur selama dia tdak
mengucapkannya. Dernikian juga, memerdekakan hdak dalarn

hati, rujuk dalam hau, hibah dan sedekah dalam hafi, dan Islam

dalam hati, semua itu bukanlah apa-apa. Dalam hal ini ada tiga

pendapat dari kalangan ulama salaft

Pertama, yang telah kami sampaikan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwaSratan Wald', dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari hnu Juraij, dari Atha', dh ber{rata,

"Apabila sang suami menjah.rhkan thalak dalam hati, rnaka ia
bukanlah apa-apa."

Diriwayatkan melalui jalur periwaptan ini sampai kepada

hnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Abu AsySp'tsa', Jabir bin

7-aid, dia berkata, "Apabila sang suami menjafuhkan ftalak dalam

hati, maka ifu bukanlah apa-apa."

Diriwayatkan dari iahrr periwayatan AMurrazzaq; dari lbnu

Juraij, dari Atha', 'Thalak dan pemerdekaannya di dalam hatinf
tidak terlaksana sedikitpr.m. "

hnu Juraij berkata: Amr bin Dinar menceritakan keeada

kami, bahura ada seorang lelaki lnng mencerailran is[irrya dahm
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hatinln, lalu ishinSn itu menjauh darin5n. Jabir bin Zaid pun
berkata, 'Dia telah melakukan perkara zhalim." Hal ini juga

diriuralptkan kepada kami dari AqrSla'bi.

Diriunyatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari
Ma'mar, dari Qatadah dan Al Hasan, keduanya berkata,
"Barangsiapa yang menjatuhkan thalak dalam hatinya, maka

thalaknla ifu bukanlah apa-apa." Dengan riwayat inilah, Abu
Hanifah, AsySyafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka

berpendapat.

Kdua, sebagaimana yang diriunyatkan kepada kami dari
jalur periurayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dia berkata: hnu
Sirin pemah ditanya tentang hal ihr, dia menjawab, "Bukankah

Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hatimu?" sang penanya

menjawab, "Tentu." Ibnu Sirin berkata, "Dalam hal ini aku Udak

bisa berpendapat apa-apa." Jadi, pendapat kedua ini di-mauquf-
kan.

Ketiga, itu adalah thalak. Pendapat ini diriwayatkan dari Az-
Zuhn. Ast/bah juga meriwayatkannya dari Malik.

Abu Muhammad berkata: Yung wajib dan sikap yang

paling hati-hati adalah seorang hakim tidak memutuskan dan

seoftrng mufti Udak memberikan fatwa tentang perceraian sebuah
pemikahan png diakad berdasarkan Kitab Allah & dan Sunnah

Rasl-&a Muhammad $, tanpa berdasarkan Al Qur'an atau

Snnahyarry babit

@l - NMohaue



Ulama yang berpendapat dengan ketiga ini

berhujjah dengan khabar tsabitdai Ra$.ilullah #i,

"Saungguhn5n amal ifu tergantung niat dan setiap oftng
mendapil<an apa t/ang dia niatkan."

Sebenamp khabariru adalah hujjah kami untuk menentang

pendapat mereka, karena Nabi $ tidak memisahkan niat dari

pertuatan dan tidak memisahkan pertuatan dari niat. Jr.rsfuu beliau

memadukan keduanya, dan beliau tdak memutuskan hukum

dengan salah safu dari keduanya, tanpa ada png lainqn.

Karena hal itu kami berkata: Siapa 5nng meniatkan thalak

namun tdak melafalkannya, atau melafalkannla namun tidak

meniatkannyra, maka hal itu bukanlah thalak sampai dia melafalkan

sekaligus meniatkannya. Kecuali ada nash yarrg mengkhususkan

dalam menenfukan hukum berdasarkan niat tanpa perbuatan atau

pertuatan tanpa niat. Sehingga kamipvn me-mauqufl<amrya.

Mereka juga berhujjah dengan berkata: Sesungguhnya

kalian berkata, "Barangsiapa yang bertekad akan kekufuran

dengan hatinSra, maka dia kafir," kalian juga berkata, 'Orang yang

membiarkan kemaksiatan oftmg yang melakukan maksiat, maka

dia berdosa dan akan disiksa lantaran dosa ifu," dan kalian juga

berkata, "Barangsiapa yang menuduh zina wanita muhshan (telah

menikah) dalam hatinya, maka dia berdosa. Dan barangsiapa yang

berkeyakinan memusuhi orcmg mukmin se@ra zhalim, maka dia

adalah oremg yang bermaksiat kepada Allah S, unlaupun hal itu

:,s;tru;t fu *6u.it:itri *1
1../
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tidak ditampakkan dengan ucapan dan perbuatan". Barangsiapa

yang memb amalan atau pendapatnya, maka dia binasa.

Maka kami katakan: Masalah i'Ukad akan kekufiran, maka
Al Qur'an telah menyebutkan hal tersebut. Allah S berfirman,

c ;i2<i <r-ii 6G { 3;:}t tiw

e-fi ;t' i'' +'4t&crj'6 <r-$i'* fi
" Wahai Flasul, janganlah hendalaga kamu disdihlan oleh

oftng-oftng tnng betsegera (memperlihatkan) kel<afirannya, yaifu
dianbn onn{Forzng tnng mengatal<an dengan mulut merel<a,

'I{anni telah beriman', padahal hati mereka belum beriman." (Qs.

Al Maa'idah [5]: 41).

Jadi, mereka keluar dari apa png dimaafkan berdasarkan

nash N Qur'an dan As-Sunnah.

Demikian juga, bahwa ucapan hati masih bisa ditolelir
(ma'fi) dari umat Muhammad # adalah sebuah keutamaan bagi

mereka berdasarkan khabar. Dan barangsiapa lang menampakkan
kekufuran dari umat Muhammad $, maka dia telah keluar dari

kautamaan tersebut.

Sedangkan orang yang membiarkan kemaksiatan orang

yang melakukan maksiat, maka ifu bukanlah seperti asumsi kalian.
Dirfunayatkan secara shahih dari Nabi $, bahwa beliau bersabda,

. ^tL'-3lt'f tii;;-'f, * i U
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"Barangsiap tnng menginginl<an keburulan, namun dia

tidak ampai melakukann5m, mal<a keburukan itu fidak dicabt

atasnlm."

Orang yang membiarkan kemaksiatan berdosa, disebabkan

pembiarannya terhadap orcng yang melakukan keburukan,

kemudian dia membiarkan keburukan ihr begifu saja. Jadi, orang

ini telah memadukan niat lnng buruk dan amalan yang bltruk pula.

Sedangkan orang yang menuduh zina wanita muhshan

dalam hatinya, maka Allah & telah melarang berprasangka buruk,

sementara hal ini adalah prasangka buruk, sehingga dia keluar dari

apa yang ditolelir se@ra nash. Tidak boleh mengqiyaskan

selainnya terhadap masalah ini, karena dapat menyelisihi nasi
tsabitterkait masalah ampunan Allah S tentang hal itu.

Mengenai oftmg yang beri'fikad unfuk memusuhi orang

muslim, walaupun dia fidak sampai merrgeluarkannya dalam

benhrk perbuatan atau perkataan, akan tetapi hal itu adalah

sebuah kebencian, sementara kebencian lpng Udak bisa

dihilangkan dari hati seseorang, maka yang bersangkutan tidak

akan disiksa , narnun jika dia sudah berkeinginan kuat

akan hal tersebut, maka dia adalah orang y'ang bermalsiat, karena

dia diperintah untuk melindungi dan mencintai orang muslim,

sehingga diapun melanggar apa yang telah Allah $ perintatrkan

kepadanya. Karena itulah dia berdosa.

Demikian juga dengan sikap riln dan ujub, telah jelas

larangan tentang keduan5n. Tetapi tidak ada nasrl satupun yang

menetapkan thalak, pemerdekaan budak, rujuk, hibah, atau

sedekah Snng hany-a ada dalam hati, dimana dia flCak melafalkan
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sedikitprm dari hal tersebut, sehingga semua ifu menjadi sia-sia.-

Hanya kepada Allah lah kami memohon tauftk.-

L964. Masalah: Barangsiapa lang menjatuhkan thalak,

sementara dia tdak memaksudkan perceraian, tetapi hanya

mulutnln yang salah ucap (khilafl, maka jika ada bukti atasnya,

maka perceraian dipufuskan atasnya. Namun jika Udak ada bukti

atasnSra, tetapi dia datang hanya unhrk meminta fatwa, maka

perceraian ifu tdak lazim berlaku bagrnya.

Daliln5a adalah firman AUah &,

"{J.}i,t3S3

e ,#; -4 3iLA6'&"#*;;{

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap ap 5nng kamu khilaf
padan5m, tebpi $png ada dosanjn) ap tnng disengaja oleh

hatimu;' (Qs. Al Maa'idah [33]: 5).

Dan saMa Rasulullah db,

.1s; t1 u;t l<; pltu ir;tri uSg
?/./

"Saungguhnya amal ifu terganfung niat, dan setiap orang

mendapatlan aF jnng dia niatkan."

Jadi, tidak ada perbuatan yang dianggap, kecuali disertai

dengan niat, dan tidak ada niat yang dianggap, kecuali disertai

dengan pertuatan-
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Namun apabila ada bukti atas hal tersebut, maka itu adalah

hak yang tsabit yaifu perkataannya, 'Aku tidak meniatkan thalak,"

dimana dia mengklaim batalnya ruatu hak 1ang babil sehingga

klaimnya itu batal.

Diriwayatkan kepada kami dari iahrr periuaSntan Waki',

dari hnu Abi laila, dari Al Hakam bin Ubibah, dari Khaitsamah

bin Abdurrahman, dia berkata: Ada seorang u,anih SBng berkata

kepada suaminya, "Berilah aku nama-' I-alu stnminln ifu memberi

dia nama zhabyah Qojang betina). Wanita itu Hata, "Apa Sang

kamu katakan?" Dia berkata, "Kemarilah aku fidak menamaimu

dengan itu." Wanita ifu berkata, 'Panggillah alar te6ebas lagi

terthalak." Diapun berkata, "Kamu terbebas lagi texthalak." l-antas

wanita itu datang menemui Umar bin Al Khatrthab, dia berkata,

"suamiku telah menceraikan aku." I-alu zuaminya datang dan

menceritakan kejadiannya. Umarpun lalu memukul kepala wanita

itu dan berkata kepada suaminln, "Ambillah bngannya dan

pukullah kepalanya."

Jadi, kejadian yang sanur dengan keiadian di atas,

walaupun ada bukti, maka hal itu bukanlah thalak. Pendapat kami

ini diriwayatkan dari Iyas bin Muawiyah.

Malik berkata, "Apabila sang suami berkata, 'Kamu

terthalak sekaligus', sementara dia menghendfi unhrk bersumpah

atas sesuatu, kemudian hal itu tampak jelas bagin!,a, sehingga dia

membiarkan sumpah tersebut, maka kalimat ihr burkanlah thalak,

karena dia tidak bermaksud unfuk menceraikannlra-" Ini adalah

pendapat Al-Laits bin Sa'd.
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Asy-Syafi'i berkata, "Apa yang diucapkan oleh lisan

seseorang tanpa adanya kemauan dari dirinya, maka hal ifu hanya

kesalahan dalam bemcap, dimana perceraian dan yang lainn5ra

tidak bisa terlaksana baginya."

Abu Hanifuh dan ulama fikih Hanafi berkata: Bamngsiapa

yang hendak berkata sesuafu kepada istinya, lalu lisannya salah

bemcap, sehingga dia berkata, "Kamu terthalak,", maka

perceraian itu lazim terjadi baginya dalam ranah hukum dan fatr,rn.

Allah g telah menjelaskannya.

Demikian juga jika dia ingin berkata, "Kamu terthalak tiga,

jika kamu masuk rrmah", lalu dia berkata, "Kamu terthalak tiga",

kemudian tampak baginya sebagai sumpah, atau ada orang yang

memufuskan perkataannya, sehingga dia tidak mengatakan apa

yang dia inginkan, maka kalimat ifu adalah sebuah perceraian, baik
dalam fatwa ataupun hukum. Allah fr telah menjelaskannya, baik

sang istri masuk ke dalam rumah atau tidak.

Abu Hanifah berkata: Apabila ada orang yang ingrn

berkata, "Kamu merdeka, jika kamu masuk ke dalam mmah", lalu

dia berkata, "Kamu merdeka", kemudian tampak baginya sebagai

sumpah atau ada orcmg yang memutuskan perkataannya, maka

budaknya ih: merdeka, baik dalam fatwa ataupun dalam hukum.

Allah S telah menjelaskannya, baik dia masuk ke dalam rumah

atau tidak.

Jika dia hanla ingin mengatakan sesuafu kepadanya, lalu

lisannya salah bemcap, sehingga dia berkata, "Kamu merdeka",

maka Abu Hanifah berpendapat, "Budak wanita ihr tidak bisa

merdeka dengan hal tersebut, dan pemerdekaan budak tidak lazim
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baginya. Beda halnya dengan perceraian, dan beda iuga dengan

masalah pemerdekaan yang baru saja saya sebutkan-" Sedangkan

ulama fikih Hanafi berpendapat, "Semua ifu sama."

Pendapat Abu Hanifah ini sangat fasid dan kontradiktif-

Sedangkan pendapat Malik kontradiksi dengan pendapatrya

tentang perceraian menggunakan kalimat tahrim (pengharaman),

dan kalimat "Tanggunganmu berada di atas pundakmu", serta

masalah lainnya yang menurut dia haram, yang masuk ke dalam

hal ini dengan sebab Snng paling ringan.

L965. Masalah: Perceraian orang musyrik tidak bisa

terlaksana. Sedangkan nikahnya, penjualannya, pembeliannya,

sedekahnya, pemerdekaannya darr ijarahnya boleh.

Dalilnya adalah sabda Nabi $,

.", *r:';i ilLA'*'F';
"Banngsiapa gng melakukan sebuah analan gng tidak

berdasarkan perintah kami, maka ia tertolak."

Dan firman Allah &,

"i5, & ii;ttlifi*'faA
" Dan banngsiapa tang melanggar hukwn-hukum Allah,

mala saunggwhn5m dia telah berbuat alim tahadap dain5n

sendiri]' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)
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Berdasarkan kedua nash ir:d., setiap orang lnng berbuat

dengan menyelisihi apa yang telah Allah & dan Rasul-Nya S
perintahkan, maka pertuatan itu batil Udak dianggap. Tidak

dimgukan lagi, bahun orang kafir dipedntah unfuk mengucapkan

kalimat 'Laa ikaha illalhah Muhammadur rasulullah,"

menetapinSra, lagi diancam jika meninggalkann3n dengan

kekekalan diantara beberapa lapis neraka, sehingga setiap

perkataan yang dia ucapkan, narnun meninggalkan syahadat

tersebut, maka dia telah menempatkan perkataan ifu bukan pada

tempatnya, sehingga iaptrn tidak dianggap.

Jika ada yang bertanSn: Darimana kalian melegalkan

beberapa bansaksinp yang telah kalian sebut?

Maka kami menjawab: Adapun masalah pemikahan, maka

Rasulullah $ membolehkan pernikahan omng-orang muqrik, dan

beliau menetapkan pemikahan mereka setelah mereka memeluk

Islam.

Masalah jual-belinya, maka Rasulullah $
pemah melakukan tansaksi bersama para pedagang yang kafir,

dan bahkan beliau meninggal sementara baju besi beliau sedang

tergadai di tangan seorang Yahudi unhrk mendapatkan beberapa

sfa'gandum sla'ir.

Akad ijarahnya, rnaka Rasulullah # p"-uh menyala hnu
Arqath menjadi penunjuk jalan menuju Madinah, sementara dia

adalah orang kafu. Beliau juga pernah mempekerjakan seorang

Yahudi Khaibar unfuk menguns lahan dan tanaman beliau dengan

upah separuh dari hasil lpng Allah & keluarkan dari lahan

tersebut.

I 4rl I - AI Muhetla

I



Sedangkan masalah hibah, sedekah dan pemerdekaannya,

maka berdasarkan perkataan Hakim bin Hizam, "Wahai

Rasulullah, pada masa Jfiliyah alm pemah melakukan kebaikan

berupa pemerdekaan budak, menyambung silafurrahim dan

sedekah." Rasulullah #i pun bersaMa kepadanya, "I{arntr

memeluk Islam karena kebail<an gng telah kamu lakukan."

Rasulullah $ menyebutkan semua itu sebagai kebaikan, dan beliau

mengabarkan bahwa kebaikan itu diperhihrngkan baginya. I-alu

yang tersisa hanyalah masalah perceraian, tdak ada nash yang

meluluskann5a, sehingga iapun tetap sebagaimana asalnya yang

semula.

Jika ada png berkata: Allah S berfirman,

'ii6;1 -&s', K'[j Yr,h. {*, 6;
" Dan hendaklah kamu memufuskan perlan di antan

mereka menurut ap tnng difurunkan Nlah, dan janganlah kanu
mengikuti hawa nafsu mereka." (Qs.Al Maa'idah [5]: 49)

Maka kami berkata: Benar, dan berdasarkan ayat inilah

karni memutuskan perkara berdasarkan apa yang Allah &
hlrunkan, sebagaimana Spng telah kami sebutkan.

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat diantara para

ulama,

Diriwalntkan kepada kami dari jalur periwaptan Qatadah,

bahr,rn pada masa Jahilifh ada seorang lelaki lrang menceraikan

istrinya sebanyak dua kali, kemudian dia menjafuhkan satu thalak

lagi setelah dia memeluk Islam, lalu diapun bertanya kepada Umar.
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Umar berkata kepadanya, "Aku Udak menytrnrh dan melarangmu

(untuk kembali kepada istoimu)." l-antas Abdurrahman bin Auf

berkata kepadanya, i'Tetapi aku akan rnenpnrhmu' sedangkan

perceraianmu pada saat musyrik bukanlah apaapa'"

Berdasarkan riwayat inilah Qatadah memberikan fatwa-

Dan diriwayatkan secara shahih dari AI Hasan dan Rabi'ah- Ini

adalah pendapat Malik, Abu Sulaiman dan para sahabat keduanya-

Diriwayatkan secam shahih dari Atha" Amr bin Dinar,

Firas Al Hamdani, Az-Zvhri, An-Nalha'i dan Hammad bin

sulaiman, "Perceraian orang musyrik talaksana." tni adalah

pendapat Al Auza'i, Abu Hanifah, A$fqEfi'i dan para sahabat

mereka.

Jika ada yang berkata: Telah diriwa}ntkan kepada kalian,

dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari hnu Juraij, dari Amr bin

Dinar, dia berkata, "Para lelaki telah mencemikan istri-istri mereka

pada masa Jahiliyah, kemudian datanglah Islam, narnun mereka

tidak kembali kepada isti-istri mereka-'

Maka Abu Muhammad berkata: Dalam riwaSnt ini tidak bisa

dijadikan hujjah karena beberapa hal:

Pertama, riwayat itu murcal, sernentara Amr bin Dinar

termasuk orang-orang JahiliYah-

Kedua, dalam riwayat ini tdak menielaskan bahwa

Rasulullah $ melarang hal tersebut'

Kefiga,kamiUdakmelarangsebagianulama!'ang
berpendapat bahwa perceraian ihr terlaksana. Tidak ada hujjah
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dalam hal tersebut, kecuali Rasulullah $ mengetahui dan

membiarkannln.

L966. Mas,alah: Perceraian orang Snng dipaksa tidak

lazim atau tetap bagin5a.

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq, dari Sufuun Ats-Tsauri, dari Sulaiman AsySyaibani,

dari Ali bin Hanzhalah, dari ayahnya, dia berkata: Umar bin Al

Khaththab berkata, "Jiwa seseorang tdak akan meftsa aman, jika

ia ditakat-takuti, dipukul atau diikat."

Dari jalur periwayatan Abdunahman bin Mahdi, dari Abdul

Malik bin Qudamah Al Jumahi, ayahku menceritakan kepadaku,

bahwa ada seorang lelaki llang mengganfungkan tali untuk

membeli madu, lalu istinya datang dan berkata kepadan5n,

"Sungguh aku akan memuhrs tali ini atau kamu menceraikan aku."

Lalu lelaki itu menSrumpahnya, namun dia tidak mau, sehingga

diapun menceraikannya. Ketika hal itu telah terjadi, lelaki tersebut

datang menemui Umar bin Al Khaththab, lalu dia menceraikan

kejadian itu kepadanya. Umar pun berkata kepadan5a,

"Kembalilah kepada istuimu, karena ini bukanlah petrceraian."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrahman bin

Mahdi; dari Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al Hasan,

bahwa Ali bin Abi Thalib tidak meluluskan perceraian orang ]rang

dipaksa.

It

I
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufuan bin uyainah;

dari Amr bin Dinar, dari Tsabit Al A'raj, dia berkata: Alan bertanya

kepada hnu Umar dan [bnu Az-Zubatr tentang perceraian orang

yang dipaksa. Keduanya menjawab, "Bukanlah apa-apa'"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal;

Husyaim menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Thalhah Al

I(huza'i menceritakan kepada kami, Abu Yazid Al Madini

menceritakan kepada kami, dari hnu Abbas, dia berkata, "Tidak

ada perceraian bagi orang yang dipaksa dan orang yang terpaksa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Affiullah bin Al Mubarak, dari Al Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir,

dari hnu Abbas, bahwa dia berpendapat perceraian orang yang

dipaksa bukanlah apa-aPa'

Diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan Al Bashri,

"Perceraian orang yang dipaksa udak boleh." Ini adalah salah safu

dari dua pendapat Umar bin Abdul Aziz'

Diriwayatkan secara shahihjuga dari Atha" Thawus, dan

Abu Asy-sya'tsa' Jabir bin Zaid; dan dari Al Hajiaj bin Al Minhal:

Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah, dari

hrahim, dia berkata, "Perceraian adalah apa yang dikehendaki

perceraian." Ini adalah pendapat Malik, AI Auza'i, Al Hasan bin

Hai, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka' -dan

juga salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i-'

Kemudian pendapat yang menyelisihi pendapat di atas

diriwayatkan dari umar. sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami, dari sa'id bin Manshur, Farj bin Fadhalah menceritakan

kepada kami, Amr bin Syarahil Al Ma'afiri menceritakan
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kepadaku, bahwa ada seorang perempuan lnng menghunuskan

pedang, lalu dia menodongkan di perut suaminya, dia berkata,

"Demi Allah, aku akan menusukmu atau kamu menceraikan aku-"

L-alu Ielaki itupun menceraikannlra sebanyak tiga kali. Kemudian

dia melaporkan kejadian ihr kepada Umar bin Al Khaththab, maka

Umarpun meluluskan perceraiannya ihr.

Dan dari hnu Umar, diriwayatkan kepada kami, bahwa ada

seorang lelaki yang berkata kepadanya, "Ada seseorang yang

menginjak kakiku, (dia tidak mau melepaskannya) sehingga aku

menceraikan istiku, lalu akupun menceraikannya." hnu Umar

memakruhkannya rujuk kepada istuinya itu, -hal ini menunjukkan

bahwa Ibnu Umar berpendapat jika lelaki itu Udak dalam posisi

dipaksa-. Atsarinijuga diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz.

Diriwayatkan kepada kami dari Ali bin Abi Thalib, "Setiap

perceraian ifu terlaksana, kecuali perceraian oftuxg grla."

Diriwalatkan juga kepada kami darinya sebelum pembatalan

perceraian orang yang dipaksa. Diriwa5ntkan juga dari hrahim.

Diriwagatkan secara shahih,, dari Abu Qilabah, Az-Zhun, Qatadah

dan Sa'id bin Jubair. Dan inilah yang diambil oleh Abu Hanifah

dan ulama fikih Hanafi.

Pendapat ketiga, perceraian orang yang dipaksa jika yang

memaksa adalah penctri, maka perceraiannya tidak lazim, narnun

jika fng memaksa adalah pemerintah, maka perceraiannya lazim.

Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari AqrSya'bi.

Pendapat keempat diriwayatkan kepada kami dari lbmhim,

dia berkata, "Barangsiapa 5nng dipaksa secara zhalim unfuk

menjatuhkan thalak, narnun dia masih bisa unfuk melakukan hal
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lain, maka perceraian itu Udak ladm. Tetapi jika dia tidak bisa

melakukan hal lain, maka dmlak ifu lazim, dan orang yang bertuat

zhalim tdak akan bisa mengambil manfaat dari hal lain tersebut."

Ini adalah salah satu dari dua perrdapat S,rfuan.

Abu Muhammad berkata: Ulama lnng meluluskan

perceraian ihr berhujjah dengan l<habaryang diriwayatkan kepada

karni dari jalur periunyatan Baqigntu dari Al Ghazi bin Jabalah,

dari shafiuan bin Amr Al Asham Ath-Tha'i, dari seorcng sahabat

Rasulullah $, bahwa ada seorang uranita duduk di dada suaminya,

kemudian wanita ifu menodongkan sebilah pisau di lehemya

sambil berkata, "Ceraikanlah aku atau aku akan menggorokmu-"

Suaminya ihr menytrmpahnlra, nannun dia tidak mau. lalu dia

menceraikannya sebanSnk tiga kali, kemudian keiadian itu

dilaporkan kepada Nabi $. Beliau bersaua, " Tidak ada qailulah

dalam thalak;'

Diriwaptkan dari iahrr periwaptan Sa'id bin Manshur; Al

walid bin Muslim menceritakan kepadaku, dari Al Ghazi bin

Jabalah Al Jabalani, bahwa dia mendengar shafwan berkata: Ada

seorang wanita yang duduk di atas dada suaminya, lalu dia

menodongkan sebilah pisau di janhrngnya sambil berkata, "Kamu

mau menceraikan aku atau aku akan membunuhmu?" l-elaki

ihrpun langsung menceraikannln. Kemudian dia datang menemui

Rasulullah S, maka beliau p.rn berkata kepadan5n, "Tidak ada

qailulah dakm thalak"

Khabar ini gugur. Shafi^En adalah seorang yang matutk,

Baqln7ah dha'if, sedangkan Al Ghad bin Jabalah maglunur-
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Mereka juga menyebutkan l<habar Snng lain, dari ialur
periwaSratan Atha' bin Ijlan, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, dari

Nabi $, beliau bersaMa, "Setkp perceraian ifu terlaksana, kecuali

percaaian onng gila tnng tidak bisa menggunakan akaln5n."

Riwayat ini lebih buruk daripada riwayat yang pertama,

karena Atha' bin Ijlan disebut pendusta. Dan png mengherankan

lagi adalah para ulama yang berhujjah dengan riwayat ini justu

merekalah pertama kali 5rang menyelisihinya berdasarkan ushul

yang fasidbagi mereka.

Ushul mereka adalah mereka berpendapat tentang khabar

yarry tsabit, "Apabila ada suafu rir,rnyat yang diperselisihkan oleh

periwayatnya, maka hal ifu mengindikasikan bahwa riwayat

tersebut gugur." Sedangkan khabar im disebutkan dari jalur

periwayatan hnu Abbas, padahal l<habar yang tsabit dari hnu
Abbas adalah batalnya perceraian orang yang dipaksa,

sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Sedangkan perselisihan mereka terhadap riwayat hnu
Abbas ini adalah mereka meluluskan perceraian anak kecil yang

masih belum baligh, dan keumuman khabar yang terlaknat ini

memuttrskan tentang kelulusannya, sebagaimana kepufusan versi

mereka tentang terlaksananya perceraian oftmg yang dipaksa.

Jika mereka mengklaim batalnp perceraian anak kecil

adalah ijma' berdasarkan kebiasaan mereka yang suka

meremehkan kebohongan dalam klaim ijma', maka tampak

jelaslah kebohongan mereka terkait dengan apa yang diriwayatkan

kepada kami, dari jalur periwalntan Waki', dari Sufun Ats-Tsauri,
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dari Abu Ishaq, dari orang yang mendengar Ali bin Abi Thalib

berkata, "Rahasiakanlah pemikahan anak kecil."

Dari jalur periwa5ratan Al Hajjaj bin Al Minha} Hus5aim

menceritakan kepada kami, Al Mughirah menceritakan kepada

kami, dari hrahim bahwa dia tidak pemah merasa takut sedikitpun

dari perkara anak kecil, kectnli perceraian.

Diriuaptkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Hiqnm Ad-

Dashrwa'i, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib tentang

perceraian anak kecil, dia berkah, "Apabila dia telah berpuasa di

bulan Ramadhan dan menjaga shalat, maka perceraiannya itu

terlaksana."

Diriwalntkan juga dari jalur perir,rnlntan Waki'; dari Sufiyan

Ats-Tsauri, dari Manshur, dari lbrahim An-Nakha'i, dia berkata,

"Mereka merahasiakan pemikahan anak kecil iika mereka

menikahkannln khawatir teriadi perceraian. "

Jika ada yang berkata: Dalam khabar ini iika perceraian itu

benar-benar terjadi, Ibrahim Udak berpendapat tentangnya

sedikitpun.

Maka kami katakan: Benar, kisah ini dari hrahim, bukan

dari para sahabahln, yaifu orang-orcng lnng dikisahkan dari

mereka tentang dirahasiakannya pemikahan anak kecil, karena

khawatir terjadi percemian.

Mereka juga berhujjah dengan afur yang di

disebutkan ,'*rjri ,loiuri ,L&, |+ CVi'+'ib Lrii 'Ada tiga

hal yang jika dilakukan dengan benar ia terlaksana dan jika
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dilalokan dengan bergurau ia juga terlaksana, yaifu nikah, thalak

dan nriuk."

Ifrzabar iru matdhui karena di dalamn5ra menyebutkan

tentang hukum orang yang bergurau dan dalam kondisi benar-

benar menginginkannS;a, tdak menyebutkan tentang orang yang

dipaksa.

Setelah itu, riwa5nt ini juga diriwa5ntkan kepada kami dari

jalur periwaptan AMurrahman bin Habib bin Adrak, dia
munlarul hadiblag majhul. karena ada safu kaum yang berkata,

"Dari AMurrahman bin Habib." Sedangkan kaum png lainnya

berkata, "Habib bin Abdurrahman". Jadi, bersamaan dengan

adanln hal ini, maka kedha'ifan rir,vayatrp telah disepakati.

Diriu4ntkan dari jalur periwayatan Waki' dari Sufuan; dari

Abu Ishaq dari Abu Burdah, bahwa Rasulullah #r,

i"rr; ,o\t it4 o';{ )e: l,; t1

- t o4z , .t oz ,z O I | -rt o.- o I l.z e|Jo\ J i:;IU U :.-a-t-l

" Kenap oftn(Foftng ifu mempermainl<an hukum-hukum

Allah, salah s@ftng dan merel<a M<ab, 'Aku telah

menenil<ann5n, kqtudian aku merujulayi." Riwayat ini muvl,
dan Udak ada huijah dalam riwayat yang mutaL Di dalamnya juga

tidak disebutkan terrtang terlalsananSn perceraian orang yang

dipaksa.

Diriuayatkan dari Al Hasan bahwa Rasulullah $ bersabda,
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"Barangsiapa tnng menjafuhkan thalak dangan fugunu
atau menikahkan dengan bergurau abu menil<ah dengan bergurau

atau memerdekakan budak dengan bergurau, mal<a ia terlaknna."

Tidak ada hujjah dalam riwayat yang mural, di dalamnSn juga

udak menyebutkan tentang pengaruh perceraian ormg yang

dipaksa.

Diriwayatkan p,rla dari sah-r jalur periwayatan yang di

dalamnya ada hrahim bin Muhammad bin Abu I ail6, dia disebut

sebagai pendusta-, kemudian di dalamnyn tidak menyebutkan,

kecuali orang yang menjahrhkan thalak dengan bergurau atau

memerdekakan budak dengan bergurau. Di dalamnya tdak

menyebutkan tentang orang yang dipaksa.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan hnu Juraii, bahwa

Rasulullah $.....Riunyat ini adalah riwayat yang paling murryathi',

kemudian di dalamnya tidak menyebutkan tentang orang yang

dipaksa, tetapi di dalamnya hanya menyebutkan, "hmngsiapa

yang menikah dengan bergurau abu meniafuhkan thalak dengan

bergumu...."

Jika mereka berkata: Itu adalah thalak. Maka kami berkata,

Sekali-kali udak, itu bukan thalak. Tetapi yang dinamakan thalak

adalah apa yang diucapkan oleh orang yang menjatuhkan thalak

dalam keadaan fidak terpaksa dengan lisannp lagl s€rrgaia dalam

hatinp. Sebagaimana yang diperintahlon oleh Allah &.
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Sedangkan kalian menyebut nikah mut'ah dan nikah aqa sebagai

sebuah pernikahan, lalu kalian meluluskan perceraian ini karena

hal itu. Karena semua yang telah mereka katakan adalah batil,

maka wajib bagr kami mengajukan dalil tentang batalnya

perceraian orang yang dipaksa:

DiantamnSn adalah saMa Rasulullah $,

"saungguhn5n arnal ifu terganfung niat, dan setiap oftng
mandaptkan ap tang dia niatkan."

Jadi, setiap perbuatan tanpa niat adalah batal tidak

dianggap, dan perceraian orang yang dipaksa adalah perbuatan

tanpa niat, sehingga ia pun batal. Sesungguhnya ia hanyalah

penlnmbung lidah untuk mengatakan apa lang diperintahkan

kepadaqn, dan tidak ada thalak bagi penyambung lidah dalam

mengatakan sebuah kalimat yang tidak dia inginkan.

Diriuaptkan secara shahih dari Rasulullah $,
o lrl o , . .. 4 a
'G;1 *,),rw Jrl 0!

,f;frlfit
"%ungguhn5m Allah mentolehr (perbuabn) unatku Jnng

teralah, fup dan ap png dipakakan abs merel<a."

Hadits ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwalntan Ar-Rabi bin Sulaiman Al Muadzdzin; Brqrrr bin Bal<r
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menceritakan kepada karni, dari Al Auza'i, dari Atha' bin Abu

Rabah, dari Ubaid bin Umair, dari hnu Abbas, dari Nabi $.
Pertentangan mereka yang terbesar adalah mereka

meluluskan perceraian orang lang dipaksa, pemikahan'

menikahkan, ruiuk dan pemerdekaannya. Namr:n mereka tidak

meluluskan penjualan, pembelian, hibah dan pengakuannya- Ini

adalah undakan yang mempermainkan agama-

L967 - Masalah: Barangsiapa yang berkata, "Jika aku

menilrahi si fulanah, berarti dia terthalak," atau dia berkata,

"Berarti dia terthalak tiga," maka semua ifu batal, dia boleh

menikahinya dan wanita tersebut bukanlah omng yang teflhalak-

Demikian juga jika dia berkata, "setiap wanita yang akan

aku nikahi terthalak." Baik dia menentukan ulaktu Snng dekat atau

jauh, dan kabilah atau negara. Semua ih.r batil dan Udak lazim

berlalu.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat- Sekelompok

ulama berpendapat, 'Semua ih.r lazim berlaku baginya-"

Sekelompok ulama berpendapat, "Jika dia menentukan

kabilah atau negara atau seorang wanita atau waltu dekat Snng

sekiranya dia masih hidup sampai waktru ih-r, maka perceraian itu

lazim diberlakukan baginya. Namun jika dia mengumumkannya,

maka itu Udak lazim baginYa."

Sekelompok ulama lainn5n berpendapat, "Dia makruh

menikahi perempuan ihr, namun jika dia tetap mau menikahinla,
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maka kami tdak melamngnlra, dan kami juga fidak

menganggapnlp fasl<h."

Sedangkan diantara ulama yang diriuaptkan pendapat

kami darinya adalah, sebagaimarra 1nng diriuayatkan kepada kami

dari jahr periwalnhn Hammad bin Salamah; dari Humaid, dari Al

Hasan, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Tidak ada perceraian,

kectrali setelah pemikahan, dan iika dia menyebutkannya, maka ia

bukanlah percetraian."

Diriwaptkan dari jahr periwayatan Abu Ubaid; Huqnim

mengabarkan kami, Al Mubarak bin Fadhalah menceritakan

kepada kami, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia pemah ditanya

tentang seorang lelaki Snng berkata, "Jika aku menikahi fulanah,

maka dia terthalak". Ali berkata, "Hal ifu bukanlah perceraian,

kecuali setelah kepemilikan (pernikahan)."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; hnu
Juraij mengabarkan karni, dia berkata: Aku mendengar Atha'

berkata: hnu Abbas berkata, "Tidak ada perceraian, kecuali

setelah pemikahan." Atha' berkata, "Jika dia bersumpah telah

menjafuhkan thalak selama behrn melangstrngkan pemikahan,

maka hal itu bukanlah apa-apa-'

Ibnu Jumij berkata: Tdah sampai kepada hnu Abbas

bahwa hnu Mas'ud berkata" *Jika dia menceraikannya selama

belum melangsungkan pernilotran, maka hal ihr terlaksana." hnu
Abbas berkata, "Dia keliru dahm masalah ini. Karena Allah &

berf irman,'i#iL'r.;451rK$y-'epuoiakamumenil<ahi
perempun-perempuan tnng baiman, kemudian l<amu cenilcan
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mereka; (Qs. Al Ahzaab [33], 49] Dia (Allah) tidak berfirman

'Apabila kamu menceraikan perernpuan?erempuem beriman,

kemudian kamu menikahi mereka'.'

Diriwayatkan dari jalur peritrayatan Waki'; dari Ibnu Abu

Dzi'b dari Muhammad bin Al Munlodir dan Atha' bin Abu

Rabah, dari Jabir bin AMullah, dra me-mar{u1<awrya,

" ndak ada perceraian sebelum pemikahan-"

Diriwayatkan secara shahih dari Thawus, Sa'id bin Al

Musagryib, Atha', Mujahid, Sa'di bin Jubair, Urwah bin Az-Zubair,

Qatadah, Al Hasan, Wahb bin Munabbih, Ali bin Al Husain, Al

Qasim bin AMurrahman dan Syuraih Al Qadhi.

Diriwayatkan juga dari Aist ah Ummul Mukminin dan

Ilaimah. Ini adalah pendapat Sufipn bin Uyainah, AMurrahman

bin Mahdi, AsySyaf i, ulama fikih AqrSyrafi'i, Ahmad, ulama ftkih

Hanbali, Ishaq bin Rahawaih, Abu Sulaiman dan para sahabatrya

serta mayoritas pakar hadits.

Sedangkan ulama yang mernalmfikan hal ihr, namr-rn dia

tidak menganggapnln fasakh, yaitu sebagaimana lnng diriuapt-

kan kepada kami dari lalur periwalatan Al Haijaj bin Al Minhal;

Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, dari Yafu;a bin Sa'id

Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar tentang

seseorang yang berkata, "setiap uranita yang akan aku nikahi

terthalak," lalu dia memakruhkannlp. Ini adalah pendapat Al

Auza'i.

Diriwayatkan juga dari Al Qasim, bahwa dia berkata, 'Jika

dia menikahinp, maka aku tdak menyuruhnln untuk

menceraikannya, dan jika dia Udak menikahinya, maka aku tdak
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akan menyrruhnln unfuk menikahinya." Ini adalah pendapat

Sufuan Ats-Tsauri. lalu ada lnng bertanya , "Apakah

dia haram?" Dia menjawab, "Sedangkan or.rng lrang menyatakan,

bahun dia haram, maka orang Srang memberikan dispensasi dalam

hal ini lebih banyak daripada orang yiang memperketatrya."

Pendapat ketiga, membedakan antara lnng khusus dengan

yang umum: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan

Malik; dari Sa'id bin Amr bin Sulaim, dari Al Qasim bin

Muhammad, bahwa ada seorang lelaki png berkata, "Jika aku

menikahi si fulanah, maka dia menurutku seperti punggung

ibuku", lalu dia menikahinla. Umar bin Al Khaththab pun berkata

kepadanln, "Janganlah kamu mendekatinya, sehingga kamu

membayar kafarah."

Abu Muhammad berkata: RiwaSnt ini tidak sesuai

dengan pendapat mereka, karena diriwayatkan dari Umar,

"Walaupun dia menyebutkan secara urnurn, maka hal itu lazim

berlaku baginya," lalu dia menyebutkan riunSnt di atas setelah

riwapt ini. Telah sampai dari hnu Mas'ud, bahwa dia

berkata, "Barangsiapa yang berkata, 'Setiap unnita 5ang akan aku

nikahi, maka dia terthalak', jika dia tidak kabilah

atau daerah atau seorang wanita tertenfu, maka kalimat ifu
bukanlah apa-apa." Kami telah menyebutkan riwayat ini

sebelumnya dari hnu Mas'ud se@ra global.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Haiiaj bin Al Minhal;

Abu Atrnnah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin

Qais, lnihr Al Murhibi, dia berlata: Aku bertanya kepada hrahim
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An-Nakha'i tenhrg seorang lelaki Snng berkata terkait dengan

seorang wanita, 'Jika aku menikahinya, maka dia terthalak."

hrahim pun merg;ebutkan dari Alqamah atau dari Al Aswad,

bahwa hnu Mas'ud b€rkata, "Petrempuan ihr sebagaimana yang

dikatakannya." Kerrudian aku bertan3n kepada Asy-Sya'bi dan

menyebutkan pendapat hrahim An-Nakha'i kepadanya. Diapun

berkata, "Dia benar-'

Diriwaptlwr dari jalur periwaptan Abi Ubaid; dari

Husyaim, Mugtrirah menceritakan kepada kami, dari hrahim An-

Nakha'i tentang ses@rang png berkata, 'Setiap wanita yang akan

aku nikahi, dia terthalak." hrahim berkata, "Hal ini bukanlah apa-

apa. Lelaki ihr merrgtraramkan unnita muhshan terhadap dirinya,

jadi hendaklah dia menikah." Dia menambahkan, "Namun jika dia

menyebutkan narErnlra, atau nasabnya, atau tempakrln, atau dia

menentukan urak$ maka perempuan ifu sebagaimana png dia

katakan."

Diriwa5dkan dari jalur periwa5ntan Waki'; dad Ismail bin

Abu lGalid dari As!rq/a'bi, dia berkata, "Jika dia berkata, 'Setiap

perempuan yang akan aku nikahi, dia terthalak', maka kalimat ini

bukanlah apa-apa. Namun iika dia memberikan waktu, maka hal

itu lazim baginln.'

Diriwayatkan pula dari jalur periunyatan Abu Ubaid;

Muhammad bin l(abir menceritakan kepada kami, dari Hammad

bin Salamah, dari Qais bin Sa'd, dari Atha', dia berkata,

"Barangsiapa !,ang b€rkata, 'Jika aku menikahi si fulan, maka dia

terlhalak', maka persnpu€tn ihr sebagaimana 57ang dia katakan-"
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Ini adalah pendapat Al Hakam bin Utaibah, Rabi'ah, Al Hasan bin

Hay, Al-Laits bin Sa'd, Malik dan ulama fikih Maliki.

Pendapat keempat, perceraian itu lazim baginya, walaupun

dia mengucapkan secara umum:

Diriwa5ntkan kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq; dari Yasin Az-TaySat dari Abu Muhammad dari

Atha' Al Khurasani dari Abu Salamah bin Abdunahman, bahwa

ada seorang lelaki berkata, "Setiap perempuan yang akan aku

nikahi, dia terlhalak." Umar bin Al Khaththab pun berkata

kepadanya, "Hal ifu sebagaimana yang telah kamu katakan-"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar dari Az-Zuhri tentang seseorang yang berkata, "Setiap

perempuan yang akan aku nikahi, dia terthalak. Dan setiap budak

yang akan aku beli, maka dia merdeka." Az-A)hi berkata, "Hal itu

sebagaimana yang dia katakan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yahya bin

Sa'id Al Qaththan dan Yazid bin Harun menceritakan kepada

kami, keduanya dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata: Al

Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar dan Umar

bin Abdul Aziz berpendapat tentang perceraian sebelum

pemikahan sebagaimana yang dia katakan.

Diriwayatkan pula dari jalur periwalntan Abu Ubaid;

Marr,mn menceritakan kepada karni, dari Syuja' dari Khushaif, dia

berkata: Aku bertanya kepada Mujahid tentang seoftng ulama

yang berpendapat, "Dia telah menjatuhkan thalak sebelum dia

memiliki (menikah)." Mujahid menentangnya dan berkata, "Dia

tidak berhak menjatuhkan thalak kecuali setelah melangsungkan
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pemikahan." Ini adalah pendapat Utsman Al Batti dan Abu

Hanifah.

Abu Muhammad berkata: Kami memperhatikan

tentang hujjah para ulama yang mempertolehkannya dalam setiap

keadaan, kami pun mendapati seseorang diantara mereka berkata,

"Janganlah kalian menyelisihi pendapat kami tentang seseorang

yang berkata kepada istrinya, 'Kamu terlhalak jika aku

menggaulimu', bahwa hal ini bukanlah apa-apa." Jadi, perceraian

ini berhubungan dengan wakfu yang dia sandarkan kepadanya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat iru fasid, karena

dia tidak menjelaskan perceraian sebagaimana png diperintahkan.

Bahkan dia tidak mengganggap jahfinya thalak ketika lelaki ihr

mengatakannya, dan menganggapnya ketika dia tidak menjafuh-

kannya, sehingga pendapat inipun batil.

Kemudian mereka berkata, "Kami mengqilaskannp pada

masalah nadzar." Kami berkata, "Semua qiyas ifu adalah batil.

Seandainya qiyas ihr benar, maka mengqiSnskannya pada masalah

nadzar adalah batil, karena na&ar ada nashaya. Sedangkan

mendahulukan perceraian sebelum pemikahan ifu tdak ada nash-

nya-"

Na&ar adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada

Allah &, sedangkan perceraian bukan termasuk sarlna unfuk

mendekatkan diri kepada Allah. Allah & Uaat pernah mensunnah-

kannya dan tidak pula menganjurkannya kepada para hamba-Nln.
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Sementara mereka tdak bertda pendapat dengan kami

terkait masalah orang png berkata, "Aku berna&ar karena Allah

Ta'alabahwa aku akan menceraikan ishiku," bahwa perceraian ini

Udak lazim baginya. Pendapat ini mematahkan pemahaman

mereka dalam hal tersebut, ini berdasarkan firman Allah &,

" Wahai orang-oftng tnng bafunan, penuhilah akad-akad

itu " (Qs. Al Maa'idah [5]: 1).

Karena perceraian adalah akad 1Bng Udak wajib untuk

dipenuhi bagr oftmg yang berjanji terhadap dirinfra sendiri,

maksudnya berjanji unhrk menjatuhkan thalak, kecuali dia tidak

wajib menjafuhkan thalak. Perceraian tidak termasuk beberapa

akad yang Allah @ perintahkan unhrk penuhi sebelum thalak itu

dijafuhkan. Kemudian mereka berkata,'Kami mengqiyaskannya

pada masalah wasiat."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah qiyas mereka yang

paling rendah dan paling jelas kerusakannln setelah kematian; dan

seandainln oremg lnng hidup menjatuhkan thalak setelah

kematiannya, maka hal itu fidak bisa terlaksana.

Wasiat adalah sarerna unfuk mendekatkan diri kepada

Allah &, bahkan adalah wajib. Sedangkan hukum

perceraian itu tdak wajib dan tidak pula snah. Kami tidak pemah

mendapa[ kekacauan bagi mereka selain ini-

\ffUii,,trr;;(O5\W-
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Pendapat ini adalah pendapat 5nng tidak diriwayatkan

se@ra shahih dari seorang sahabat pun. Karena riwapt dari Umar

maudhu', di dalam sanadnyra terdapat Yasin, dia halik dan Abu

Muhammad, dia nnjhul Kemudian sanad im munqanhi (terpufus)

antara Abu salarnah dan Umar.

Kemudian lGrni memperhatikan pendapat ulama yang

melazimkannya jika diucapkan secara khusus, dan tidak

melazimkannya jika diucapkan secara ulnum. Lalu kami pun

mendapati pertedaan yarg fasid dan kontradiksi yang nyata. Kami

juga tidak mendapati mereka mempunlai hujjah terkait pendapat

mereka, "Apabila dia menyebutkan secara ulnuln, maka dia

mempersempit dirinp sendiri." Kami pun berkata, "Apa yang

telah dia . Jr.rsbm dalam pembelian dia mempunyai

keleluasaan? Kenrudian apa !/ang menyebabkan dia bisa

mempersempit. Darimanakah kalian mendapatkan bahwa

kesempitan seperti ini bisa membolehkan yang haram?" Lalu

kekhawatiran karerra dia fldak mau menikahi perempuan, yang

mana dia telah mengkhususkan perceraiannya jika dia

menikahinp lebih bantpk daripada kekhawatiran jika dia

menyebutkan se@ra umurn karena kecintaannya pada perempuan

ifu. Jadi, kerusakan pendapat ini sangat tampak lantaran tidak

mempunyai dalil secara keseluruhan.

Kami juga pendapat ini fidak shahih dari

seorang sahabat fun- Karena adakalanya munqathi' dan

adakalanya dari jaLr periwaptan Muhammad bin Qais Al

Marhabi, dia frrCak masyhur. Kemudian kami kembali kepada

pendapat kami, lalu kami mendapati Allah $ berfirman,
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G-U'i" -i$'$t'i$s $ypi W-
" Wahai Nabi, apabila l<amu merrcffiikan isti-istimu maka

hendaHah kamu cqaikan mqeka pda wnkfu merel<a dapt
(menghadapi) iddahnSn 6pnr unjar))'(Qs. Ath-Thalaaq [65], 1).

Allah & jrgu berfirman,

:i5$ *,>L;xr K 6y'fi(" t$i W-

<,#6,Fn
" Wahai oftngioftng t/ang baiman, apbila l<amu mqikahi

perempwn-perempuan tnng baiman, kqttilian l<amu cqaikan

merela sebelun kamu mencampurintn," (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Jadi, Allah & uaaf menjadikan perceraian, kecr.rali setelah

akad nikah.

Diantara kebatilan adalah perceraian Udak terlal$ana ketika

menjafuhkannya, kemudian ia terlaksana ketika dia udak

menjafuhkannya, kectrali berdasarkan dalil 1nng jelas. Kemudian

kami dapati, bahwa pendapat ini tentang orzrng png menjatuhkan

talak kepada wanita lain (bukan isfuinSn), sementara menceraikan

wanita lain adalah baul.

Yang mengherankan adalah, bahura para ulama lnng
menyelisihi pendapat kami mempakan ulama png melakukan

qiyas berdasarkan asumsi mereka, dan mereka tidak berselisih

pendapat tentang seseorang yang berkata kepada isfoinya, "Jika

aku menceraikanmu, maka kamu bisa kernbali lagi kepadalu," lalu

Al Muhelh - I a3s I



dia menceraikann5a, bahwa istinya itu udak bisa kembari
kepadanya sehingga dia (sang suami) Iebih dahulu menyratakan

rujuk kepadanya.

Kami juga mendapati mereka tidak berselisih pendapat
tentang orang yang berkata, "Apabila a5nhku datang, maka
menikahlah kamu denganku dengan dirimu sendiri, lalu aku akan
menerima nikahmu." L-alu wanita ifu berkata -sementara dia
adalah orang yang merdeka-, "Apabila ayahmu datang, berarti aku
menikahimu dan aku rela kamu menjadi suamiku," lalu ayahnya
datang, bahwa diantara keduanya tidak ada pemikahan.

Mereka tidak berselisih pendapat tentang seseorang yang
berkata kepada orang lain, "Apabila aku mendapatkan harta,
maka kamu adalah unkilku dalam mensedekahkannya," ralu dia
mendapatkan harta, maka orang lain ifu bukanlah wakil dalam
menyedekahkannga, kecuali dia lebih dahulu mengucapkan
perwakilannya. Kami udak tahu darimana mereka bisa melegalkan
pendahuluan thalak dan zhihar sebelum pe,rnikahan?

Demikian juga, mereka tidak berselisih pendapat tentang
seseorang yang berkata kepada orang lain, "Nikahkanlah aku
dengan putrimu, jika ishimu melahirkan anak perempuan.,, Orang
lain ifu berkata, "Baiklah, aku akan menikahkanmu. dengan
putiku, jika isbiku melahirkan anak perempuan." Kemudian
istrinya ifu melahirkan anak perempuil, maka anaknya ifu fidak
bisa menjadi istinya dengan cara seperti ini.

Kelegalan pernikahan ini diriwayatkan dari hnu Mas,ud dan
Al Hasan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan
Hammad bin Salamah; Yahya bin Sa'id At-Taimi mengabarkan
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kepadalo,r, dari AsySya'bi, dari lbnu Mas'ud tentang hal tersebut.

Dia menunaikan untuknya dengan maskawin salah safu dari

istrinya. Dalam masalah ini, tidak diketahui seorang sahabat pun

yang menyelisihi hnu Mas'ud.

Mereka juga tidak berselisih pendapat tentang orang yang

berkata, "Jika aku menikahi si fulan, berarti dia terthalak tiga", lalu

dia menikahnya, kemudian menceraikannya setelah melangsung-

kan pemikahan dengan thalak tiga, kemudian wanita itu datang

membawa anak setelah mendapat enarn bulan dari kqadian ifu,

bahwa anak itu memang pantas unhrknp.

Semua ini adalah pendapat 5nng konbadiktif la$ hsid.

L968- Masalah: Perceraian orang mahrk tdak

terlaksana. Demikian ini unfuk orang yang akalnya hilang bukan

karena l<haner.

Ciri-ciri mabuk adalah perkataannya tidak jelas, dengan

mengatakan ucapan yang tidak bisa dipaham, atau mengucapkan

perkataan yang seandainya dia tdak mabuk, dia tidak akan

mengatakannya, trralaupun di sela-sela perkataannya ifu ada

ucapan yang bisa dipaham. Karena, terkadang orang gilapun

mengucapkan perkataan yang bisa dipahami, dan bisa merekam

perkataan dari seorang pemimpin serta sesuafu png merrakutkan

lainnya. Sedangkan orang yang lidahnya kelu, perkataannya sulit

dipaham, dan jalannya sempoyongan, hanp saia dia udak

mengucapkan perkataan png tdak bisa dipaham, maka dia

bukanlah oftrng png mabuk.
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Dalilnya adalah firman AUah &,

€,<r';rfrriWdi:i;iltfr r;'",51q1n_

" Wahai oftng:orang yang beriman, janganlah kamu shalat,

sedang kamu dalam kadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa

yang kamu uapl<an." (Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Allah & menjelaskan, bahwa orang mabuk itu udak

mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi, ormg yang tidak mengerti

apa yang dia ucapkan, berarti dia mabuk. Dan orang yang

mengerti apa yang dia ucapkan, berarti dia Udak mabuk.

Sedangkan oftmg. yang kacau pikirannya, sehingga dia

mengucapkan perkataan yang bisa dipahami dan perkataan yang

tidak bisa dipaham, berarti dia juga mabuk, karena dia tidak

mengerti apa yang dia ucapkan.

Barangsiapa yang telah dikabarkan oleh Allah S bahwa dia

tidak mengerti apa yang dia ucapkan, maka Udak boleh

menetapkan hukum baginya, baik perceraian atau yang lainnya.

Karena dia tidak terkena khithab, sebab dia tidak mempunyai akal.

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ulama
yang menyelisihi pendapat yang telah kami sebutkan adalah

sebagaimana lnng diriwayatkan kepada kami, dari jalur

periwayatan AMurrahman bin mahdi, dari l(hiras bin Malik Al
Jahdhami: Yahya bin Lrbaid menceritakan kepadaku, dari ayahnya,

bahwa ada seorang penduduk Oman mabuk karena minuman, lalu

'$fi("\{fif*
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dia menceraikan istrinla sebanyak tiga kali. Keiadian itu dbaksikan

oleh para wanita, lalu dilaporkan kepada Umar melalui surat.

Umar pun menerima kesalsian para wanih ihr, dan dia

menetapkan thalak terhadap ldak tersebut.

Diriwayatkan dari jalur perluaftan Abu Ubaid; Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami, dari Jadr bin Hazim, dari Az-

Zubair bin Al Khirrit, dari Abu Labid, bahun ada seorang lelaki

yang menceraikan istinya saat dia mabuk- Keiadian itu lalu

dilaporkan kepada Umar bin Al Khaththab, serrerrtara Srang

menjadi saksinya adalah empat oEmg wanita, lalu Umar pr.n

menetapkan bercerai.

Diriwayntkan dari jahrr periwaftan Abu Ubaid; hnu Abu

Maryam, yaitr"r Sa'id menceritakan kepada lorni, dari Najilnh bin

Abu Bakar, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari hnu Syihab, dari Sa'id bin

Al Musa1ryib, bahwa Mu'awilnh meluluskan perceraian orang

mabuk.

Riwayat ini juga diriu4ptkan kepada karni, dari hnu Abbas

dari beberapa jalur periwayabn 1nng tidak shahih. Karena dalam

salah satu dari dua jalur periuayatanqTa ada Al Haiiaj bin Arthah,

sedangkan dalam jalur periunyatan yang lain ada Ibrahim bin Abu

YahSa.

Diriwayatkan secara shahih dari An-Nakha'i; hnu Sirin, Al

Hasan, Maimun bin Mihran, Humaid bin AMurrahman, Atha',

Qatadah dan Az-Zubair. Hanlp saja dia mernbedakan antara

beberapa hula,rmnya.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan

Abdurmzzaq; dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia berkata 'Perceraian
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dan pemerdekaan orang mabuk terlaksana. Namun pemikahan,

pembelian dan penjualannya tidak terlaksana."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari hnu
Juraij, dari hnu Syihab, "Perceraian orang mabuk terlaksana,

sedangkan hibah dan sedekahnya tidak bisa terlaksana."

Terlaksananya perceraian orang mabuk ini juga

diriuaptkan secara shahih dari AqrSya'bi, Mujahid, Sa'id bin Al
Musayryib, Jabir bin Zaid dan Umar bin AMul Aziz. Pendapat ini
juga diriwayatkan dari Atha' bin Abu Rabah dan Sulaiman bin

Yasar. -lni adalah pendapat Ibnu Sytrbmmah, narnun dia me-

mauqufl<an tentang pemikahannya-. Sedangkan hnu Abu l-aila

melegalkan kedua perkara ini.

Diantara ulama yang meluluskan perceraian orang mabuk

adalah Sufuan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay dan AsySyafi'i dalam

salah safu dari dua pendapatrya.

Malik berpendapat, "Perceraian orang mabuk,

pemikahannya dan semua aktifitasnya terlaksana, kecuali masalah

murtad, sehingga dia udak bisa dihulilmi dalam beberapa

perkaranya dengan hukum murtad." hnu Wahb meriwayatkan

darinya, "Perceraiannya terlaksana, sedangkan pemikahannya

fidak."

Mutharrif bin Abdullah sahabat Malik berpendapat, "Tidak

ada sesu6lupun yang lazim bagi orang mabuk, dan tidak pula ada

sesuafupun yang dianggap dariny.a, kecuali empat hal."

Demikianlah dia berkata, kemudian dia menyebutkan empat hal

tersebut, dia berkata, "Thalak, memerdekakan budak, membunuh

dan menuduh zina." Pendapat ini mengindikasikan, bahwa orang
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mabuk itu fidak terkena hukuman .6ad lanhran ia berzina dan

mencrri.

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berpendapat,

"Perceraiannya terlaksana, demikian juga dengan semua

aktifitasnya, kecuali masalah murtad." Muhammad bin Al Hasan

menambahkan, "Idak pula keislamannya jika dia kafir, dan

pengakuannln yang berkaitan dengan hulnrnan hd." &dangkan

Abu Yusuf berpendapat, "Semua ifu lazim bu$tyo."

Sedangkan ulama yang s€pendapat d€ngan perrdapat kami

adalah sebagaimana 5nng diriu,a!,atkan kepada kami, dari jalur

periwagntan hnu Abi Syaibah; Wald' menceritakan kepada lorni,

dari hnu Abi Dzi'b, dari Az-Ztrhri, dari Aban bin Utsman, dari

ayahnya, yaihr Utsman, dia berkata, 'Orang rnahrk dan orang gila

tidak bisa menjahrhkan thalak.' dan diriuayatlran kepada kami

tentang kembalinp Pa-Zuhn dan Umar bin Abdul Aaz pada

pendapat ini.

Diriwayntkan dari jalur periw-dtatan Waki'; dari Rabah bin

Abu Ma'ruf, dari Atha' bin Abu Rabah, dia b€rkata, "Perceraian

orang mabuk tidak terlaksana.'

Diriwa5ntkan pula dari lalur petiurayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari hnu Thawus, dari ayahnya 'Perceraian orang

mabuk itu udak terlaksana."

Diriwa5ntkan secara shahihdari Al Oasirn bin Muhamrnad,

bahwa perceraian oftmg mabuk tidak terlaksana, dan dia tidak

boleh dipotong tangannya (sebagai hukuman hd iika dia mencuri,

kecrnli dia terkenal suka menctri.
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Diriua5ratkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid, Husyaim

menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id AI Anshari

menceritakan kepada kami, bahwa ada orang mabuk yang

dihadapkan kepada Umar bin AMul Aziz, orang itu telah

menceraikan isfuinya. Umar lalu meminta dia bersumpah dengan

narna Dzat yang tiada tuhan selain Dia, bahwa dia telah

menceraikan isfoinya, -sementara dia masih belum sadar-, lantas

diapun bersumpah. Kemudian Umar mengembalikan sang istri

kepadanya dan memuhrlnya sebagai hukuman rlad

Yahya berkata: Berdasarkan riwayat inilah AI Qasim bin

Muhammad bin Abu Bakar berpendapat.

Diriwaptkan secara shahih dari Yahya bin Sa'id Al Anshari

dan Humaid bin AMurrahman. Pendapat ini juga diriwayatkan

kepada kami dari Rabi'ah. Ini adalah pendapat Ubaidullah bin Al
Hasan dan Al-laits bin Sa'd.

Sedangkan salah satu dari dua pendapat AsySyafi'i,
pendapat Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, AI Muzani, Abu

Sulaiman, dan semua sahabat mereka. Dengan inilah Abu Ja'far
Ath-Thahawi dan Abu Al Hasan Al Karkhi berpendapat dari para

S!,aikh ulama likih Hanafi.

Utsman Al Batti berpendapat, "Akad, jual-beli dan had
tidak bisa lazim bagi orang mabuk, kecuali rlad minum khamer.

Walaupun dia berzina, menuduh zina dan mencuri."

Al Laits berpendapat, "Tidak ada yang bisa lazim bagi

orang mabuk, mulai dari percemian, jual-beli, pemikahan,

memerdekakan budak dan apapun dengan perkataannya.

Sedangkan perbuatan yang dilakukan dengan badannya, berupa
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membunuh, mencuri atau berzina, ,nut " sernua itu
dipertanggungjawabkan atasnya. "

Kami memperhatikan hujjah ulama yang menyelisihi

pendapat kami, lalu kami dapati mereka berperrdapat, 'Karena dia

menghilangkan akalqn dengan cara bermaksiat kepada Allah &."

Maka kamipun menyanggahnya: Elagaimana bisa demikian,

dan darimana dia wajib -jika dia melakukan hal itu terhadap

dirinya sendiri- dihukum sebab findakan pidana 3nng dilalrukannln

dalam menghilangkan akalnla? Pendapat ini Udak terrdapat dalam

Al Qur'an dan Smnah.

ndak ada pertedaan pendapat diantara mereka terkait

dengan orang yang bemsaha bunuh diri dengan cara bermaksiat

kepada Allah S, lalu dia selamat. HanF saja kepalan3n terkena

benfuran, sehingga akalnp tidak normal. Dan juga terkait dengan

orang !/ang menyerang dan menrsak jalan (merampold, lalu

kepalanya dipularl, sehingga akalnya tidak normal, bahua tidak

lazim bagmf apa yang lazim bagi orang yang normal, padahal dia

adalah orang yang menyebabkan dirinp s€ndiri gila dengan

kemaksiatan 5nng tertesar.

Kemudian mereka juga tidak berse[sih pendapat terkait

dengan orang yang ditahan oleh para pengembara, lalu tangan

dan kakinya diikat, kemudian mulutrla dibuka dengan

menggunakan besi, lalu l<hamer-dinrugl<an ke dalam mulutr5a ifu,

sehingga dia mabuk, bahwa perceraiannya dianggap. -padahal dia

fidak melakukan apapun terhadap dirinya, dan udak pula

bermaksiat-. Maka tampak jelaslah perterrtangan mereka yang

fasid.
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Mereka menSndur beberapa khabar yang di dalamnya

terdapat redaksi "Ada tiga hal, gng jika dilalrukan seara
maka ia terlaksana." Namun dalam khabar ini tidak

menggugurkan hulnrm perceraian orang mabuk, dan tidak ada

pula dalil atasn5ra.

Mereka juga berhujjah dengan khabaryNrg maudhu"'Tdak
ada qailulah dalam perceraian." Seandainya khabar ni shahih,

maka hal itu menyangkut masalah perceraian seseorang yang

perceraiannya adalah perceraian, dari orang yang menggunakan

akal, sebagaimana pendapat mereka tentang perceraian anak kecil

dan orang gila.

Mereka juga berhujjah dengan khabaryarrg kadzib, "Setiap

perceraian terlaksana, kecuali percenian onng gila."

Abu Muhammad berkata: Kami telah menjelaskan

tentang gugumlra khabar ini dalam bab perceraian orang yang

dipaksa.

Seandainya khabar ni shahih, maka di dalamnya tidak ada

hujjah untuk mereka. Karena mereka tidak meluluskan perceraian

orang yang masih belum baligh, n.unun dia Udak gila.

Sedangkan oftrng mabuk yang tidak mengerti apa yang dia

ucapkan, maka dia adalah orang gila tanpa diragukan lagi. Karena

secara bahasa orang gila adalah oftrng yang tidak mempunyai akal.

Barangsiapa yang tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, berarti

dia tidak mempunyai akal, sehingga dia adalah menjadi orang gila,

ditinjau dari sisi manapun.
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Mereka berkata: Diriunyatkan dari Ali dan AMurrahman
yang berstahrs sebagai sahabat Nabi $, "Apabila dia minum

(khame), maka dia akan mabuk. Apabila dia mabuk, maka dia

akan be6icara tak karuan. Apabila dia berbicara tak karuan, maka

dia akan melemah. Dan apabila dia melemah, maka dia dicambuk

sebanpk delapan puluh kali.'

Abu Muhammad berkata: I{habar ini makdzub,

Allah $ mensucikan Ali dan AMurrahman dari pendapat ini.

Karena trdak shahih. Kemudian kontradiksi yang paling

besar dalam khabar ktr adalah karena di dalamnya tentang

kamjiban had terhadap orang lrang berbicara tak karuan,

sedangkan orcmg png berticara tak karuan, mal<a tidak ada

hukumanfiadatasnp.

Kemudian kenapa kalian tdak berkata, "Apabila dia

berbicara tak karuan, maka dia kufur, dan apabila dia la,rfi.r, maka

dia wajib dibunuh." Mereka menjawab, "Mabuk menrpakan sebab

diwajibkann5a hukuman had, sementara perceraian juga

demikian." Kami berkata, "Kalian berdusta, sebab diwajibkannya

.6ad bukanlah mabuk. Tetapi sebabnya adalah hanya dengan

adaqn keinginan unh-rk meminum minuman Snng banyaknya

dapat memabukkan, baik dia mabuk atau tidak."

Dalilnln adalah,
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"Banngsiap t/ang mabuk, dari kalangan orzng yang
dimakruhkan untuk maninurnnSn, naka fidak ada had 3nng wajib
atasnyn."

Mereka berkata, "Khabar ini berkaitan dengan shalat,

sedangkan perceraiannyra lazim baginya." Kami pur.r berkata,
"Kalian berdusta. Jushu nash N Qlrr'an menjelaskan, bahwa hal
ini tidak berkaitan dengan shalat, bahkan orang mabuk dilarang

untuk melaksanakan shalat sampai dia mengerti apa yang dia
ucapkan."

Mereka berkata, "Jika memang demikian, maka orang yang

ingin membturuh , dia bisa mabuk lebih dulu, lalu
membunuhngra. Kemudian siapakah yang bisa mengetahui, bahwa
dia mabuk?" Kami katakan: "Jika demikian, maka katakanlah
tentang penegakan hukuman had terhadap orang-orang yang

melakukan tndak pidana. Karena jika hukuman haditudigugurkan
dari mereka, maka oremg yang in$n membunuh musuhnya, dia
akan pura-pura bodoh. Lalu siapakah lrang mengetahui bahwa dia
pura-pura bodoh?" Tetapi kami katakan: "Orang mabuk tidak
sarnar dari orang yang pura-pr.ra mabuk, dan orang bodoh tidak
sarnar dari orang yang pura-pura bodoh-"

Diantara bukfi yang menjelaskan ke-shahihan pendapat
kami secara lnkin adalah khabar yang tsabit yang diriwayatkan
kepada kami dari jalur periunyratan Al Bukhari; AMan dan Ahmad
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bin Shalih menceritakan kepada kami. AMan berkatar AMullah
bin Al Mubarak menceritakan kepada kami. Sedangkan Ahmad

berkata: Anbasah menceritakan kepada kami. Keduanya

dikabarkan oleh Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, AIi bin Al Husain

mengabarkan kepadala.r, bahwa Al Hasan bin Ali mengabarkan

kepadanya, bahwa Ali berkata dalam hadits grang panjang. Dia
berkata, "Rasulullah $ mencela Hamzah karena apa png telah

dia lakukan." Maksudnya adalah ketika Harnzah menggigit kedua

telinga Ali, saat dia meminum l<hamqbersama leum Anshar.

Ali berkata: Ketika Hamzah mabuk dan kedua matanya

memerah, Hamzah berkata kepadanya, "Kamu hanlralah brdak
ayahku." Rasulullah $ pun mengetahui, bahwa dia sedang

mabuk, maka beliau pun bertalik perlahan-lahan sampai beliau

keluar, kemudian kami pun keluar bersama beliau.

Hamzah & saja saat dia mabuk, dia mengatakan apa yang

seandainya dia tidak mabuk, maka dia kuft.r. Jadi, jelaslah bahwa

png demikian itu Udak dianggap sebagai orang !/ang
mabuk se@ra keselunrhan.

Sedangkan ulama grang membedakan oremg lnng mabuk,

dia fidak melazimkan kemurtadan baginya, narnun dia melazimkan

selainnya, maka ini adalah pendapat png konhadiktif lagi batil

se@ra pasti, tidak ada kemr:sykilan di dalamnp.- HanF kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

L969. Masalah: Sumpah menggunakan kata thalak udak

bisa terlaksana, baik dia benar atau dusta. Dengan zumpah

serna@m ini perceraian juga tidak bisa terlaksana- Tidak ada
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perceraian kecuali dengan cara lnrlg telah Allah @ perintahkan

dan tidak ada sumpah kecuali dengan cara yang telah Allah &
perintahkan melalui lisan Rasul-Nya &.

Dalilnln adalah firman Allah &,

"H;riy-$;.$ i'sait
" Yang dernikian ifu adalah kafamt sumpah-sumpahmu bila

kamu (dan l<amu langgar)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89).

Semua ulama 5nng berselisih pendapat dengan kami tidak

berselisih pendapat terkait dengan sumpah yang menggunakan

kata thalak, pemerdekaan, jalan kah ke Makkah dan

mensedekahkan harta, bahwa tidak ada l<afarah menumt mereka

dalam pelanggaran sumpah semacarn ini, kecuali hal ifu dipenuhi

dengan pertuatan ahu dipenuhi dengan sumpah.

Jadi, berdasarkan pendapat ini, maka tidak ada yang wajib

dilakukan dari sumpah sema@rn ini, karena tidak ada sumpah,

kecuali dengan menyebut nama Allah @ sebagai sumpah.

Dan saMa Rasulullah # yung diriurayatkan kepada kami

dari jalw periwaptan Abu Ubaid: Ismail bin Ja'far mengabarkan

kepada kami, AMullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari

hnu Umar, dari Rasulullah $, beliau bersabda,

ly o\'J$j-'uag os u
" Bamngsiap gng hendak maka tidak ada

sumpah kecwli dengan narna Nlah."
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Jadi, tersingkaplah sernua bahwa setiap

sumpah dengan selain narna Allah adalah kemaksiatan bukan

sumpah. Dan dalam masalah ini masih diperdebatkan:

Diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan tentang orang

yang berkata kepada istoinla, *Kamu t€dhalak jika aku tidak

nemularl budaklru,' lalu btrdakryn itu kahr. Al Hasan

berpendapat, 'Wanita ifu tetap menjadi isti png dinikahinya, dan

keduanya saling meruarisi sampai dia melakukan apa png telah

dia katakan. Namun apabila budak itu meninggal dunia sebelum

dia melakukan apa lnng telah dia katakan, maka istuiqn itu
terlepas darin5n.'

Diriunptkan dari jah-r periwalntan ; dari

Ma'mar dari Mathar Al Warraq dari Amr bin Syr'aib dari Sa'id bin

Al Musa5yib tentang seorang lelaki lrang menceraikan istiqn jika

lelaki itu tidak melakukan demikian. Sa'id berkata, 'Dia tidak boleh

mendekati istuinp sampai dia melakukan apa lnng telah dia

katakan. Namun apabila hdak ifu meninggal sebelum dia

melakukan apa lrang telah dia katakan, maka fldak ada hak unris

diantara keduanSra."

Sedangkan pendapat ltang menyelisihi perrdapat ini

diriunyatkan secera shahih dari sekelompok ulama salaf.

Sebagaimana lrang diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan AMunmzzaq; dari lbnu Juraij, dari Atha' tentang

seorang lelaki yang berkata kepada istrinSn, "Kamu terlhalak jika

aku udak mernadumu." A$a' b€rkata, 'Jika lelaki iu tidak

memadunlra sehingga istinlp meninggal dunia atau dia meninggal

dunia, maka keduanya saling meu,arisi."
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Dirivrnlratkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Ghailan bin Jami', dari Al Hakam bin

Utaibah, dia berpendapat tentang seorang lelaki yang berkata

kepada istrinya, "Kamu terthalak jika aku Udak melakukan

demikian." Kemudian salah satu dari keduanya meninggal dunia

sebelum dia melakukannya, maka keduanya tetap saling mewarisi.

Sufuan Ats-Tsauri berkata, "sesungguhnya pelanggaran sumpah

terjadi setelah kematian. "

Abu Muhammad berkata: Ini sangat menakjubkan,

mayat bisa melanggar sumpah setelah kematian. Kami telah

menjabarkannya dalam pembahasan sumpah dari kitab ini.

Sedangkan pendapat yang diriwayatkan dari ulama yang

sependapat dengan pendapat kami adalah, sebagaimana yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin

Salamah; dari Humaid dari Al Hasan, bahwa seorang lelaki

menikahi seoftmg perempuan, kemudian dia ingin bepergian,

maka pihak keluarga perempuan ihr pun menahannya. lalu dia

pun mensyaratkan perempuan itu terthalak jika dia tidak mengirim

nafkah sampai sebulan. lalu waktu yang disyaratkan ifu pun tiba,

narnun dia tidak juga mengirimkan nafkah. Lantas ketika dia

kembali, keluarga perempuan ih-r melaporkan masalah ini kepada

Ali. Ali pun berkata, "Paksalah dia sampai dia menceraikannya."

Lalu Ali mengembalikan perempuan ifu kepadanya.

Diriwalntkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Hrsyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih,

bahwa ada yang melapor kepadanya tentang seorang lelaki yang
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menceraikan istinya jika dia melakukan perbuatan yang baru

dalam Islam, lalu dia menye\rua baghal menuju Hammam A'yan,

namun dia melewatinya hingga sampai ke Ashbahan, lalu dia

menjual baghal itu kemudian hasilnya dia gunakan untuk membeli

khamer Syrraih berkata, "Jika kalian mau, maka jadilah kalian

sebagai saksi, bahwa dia telah menceraikannya." L-alu mereka pun

mengulang-ulang kisah ini, namun dia tidak melihatnya sebagai

perbuatan baru-

Pendapat mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang

diriwayatkan dari pendapat Ali i#1, "Paksalah dia." Karena tidak

ada paksaan dalam perceraian, tetapi sehamsnSa yang mereka

laktrkan adalah menunhrt hak nafkahnya saja. Sebenamya Ali
hanya mengingkari sumpah yang menggunakan kata thalak, dan

dia tidak menyebutkan bahwa thalak terjadi sebab sumpah itu.

Demikian juga pendapat mereka tidak ada hubungannya

dengan apa yang terdapat dalam khabar Syuraih dari pendapat

salah seorrng lnng meriwayatkannya, narnun dia tidak rnelihatnya

sebagai perbuatan baru. Tetapi hal ini hanyalah asumsi

Muhammad bin Sirin atau Hisyam bin Hasan, yaitu asumsi yang

keliru; atau kejadian yang kami ketahui dalam Islam lebih banyak

daripada orang 5ang meleurati Hammam A'yan, yaitu perjalanan

kurang dari sepuluh mil dari Kufah menuju Asbahan. Sedangkan

kejadian yang lain ada yang sampai beberapa hari dari Kufah,

kemudian dia menjual baghal seorang muslim secara zhalim,

kemudian hasilnp dia gunakan unhrk membeli khamer.

Diriwaptkan juga dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Ibnu Jumij, Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, dari ayahnya,
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bahwa dia berkata, "Sumpah dengan menggunakan kata thalak,

bukanlah apa-apa." Alar bertanln, "Apakah dia menganggapnya

sebagai sumpah?" Ibnu Thawus berkata, "Aku tidak tahu."

Ali bin Abi Thalib, Syuraih dan Thawus tidak memutuskan

perceraian bagi orang Snng bersumpah dengan menggunakan kata

thalak lalu dia melanggamya. Dalam hal ini tidak diketahui ada

seorang sahabat pun yang menyelisihi pendapat Ali &.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan perceraian

dengan menggunakan qprat menurut kami seperti perceraian

dengan menggunakan sumpah. Semua ifu tdak terlaksana.- hanya

kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Tidak ada perceraian keorali sebagaimana lnng telah

diperintahkan dan diajarkan oleh Allah &, yaitu menyengaja

thalak, sedangkan selain ifu batal dan melanggar hukum-hukum

Allah &.

Kami telah menyebutkan pendapat Atha' tentang

seseorang yang menceraikan istrinp dengan thalak tiga jika dia

tidak memukul Zaid, lalu Zaid meninggal dunia atau dia lnng
meninggal dunia, bahwa tidak ada perceraian atasn5ra, dia masih

mer.ruarisi istrinya jika meninggal dan istrinya masih meruarisinya

jika meninggal. Ini adalah pendapat Abu Tsaur.

Sufuan berpendapat, "Perceraian terlaksana setelah

kematian", pendapat ini keliru yang n3lata.
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Asy$nfi'i berpendapat, "Perceraian terlaksana atasnya,

sedangkan pelanggaran sumpah terdapat di akhir waktu hidup."

Ini adalah klaim tanpa dalil.

Malik berpendapat, "Dia harus menjauhi istrinya, dan dia

sebagai oftmg yang sumpah, sehingga dia

menunaikannlra." Ini adalah pendapat yarry fasid. Karena jika dia

melanggar sumpah, maka dia adalah orang yang melanggar

sumpah, sehingga isbinya bisa menjafuhkan thalak padanya, atau

dia wajib membayar kafanh sebab sumpah dengan narna Allah.

Namun jika tidak, berarti dia bukanlah orang yang melanggar

sumpah, dan apabila dia bukan orang yang melanggar sumpah,

berarti dia berada di atas kebaikan. ndak ada jalan menuju

keadaan yang ketiga bagi oftmg yang bersumpah.

Jadi, jelas bahwa perkataan "Dia melanggar sumpah,"

adalah perkataan yang tidak bisa dimengerti. Celaka! Karena apa

dia dijauhkan dari istinya, padahal ishinya tidak kehilangan salah

sahr dari dua sisi. Adakalanp dia halal sehingga sang suami fidak

boleh menjauhi 5nng halal, dan adakalanya dia haram sehingga dia

tidak haram baginSn, kecuali dia melanggar sumpah. Lalu

hendaknya dia menceraikannya berdasarkan sumpah ifu.

Kemudian kami bertan5n kepada mereka, "Darimana kalian

bisa melegalkan perceraian dengan syarat, namun kalian tidak

melegalkan pemikahan dengan syarat dan kalian melegalkan rujuk

dengan syarat, seperti orang berkata, 'Jika aku masuk mmah,

maka alm merujuk istiku png telah dicerai' atau dia berkata, 'Aku

telah menikahimu,' lalu sang isfui mengatakan hal yang sarna,
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kemudian walinya juga merrgatakan l,ang sama. Maka tidak ada

jalan unhrk memisahkanrryB'

t97O. Masalah: Barangsiapa yang berl<ata, "Apabila

awal bulan tiba, maka kamu ter&Elak," ahu dia menyebutkan

wakfu, maka istringn tdak t€rhalak dengan kalimat tersebut, baik

sekarang atau ketika aunl unltr telah tba.

Dalilnya adalah, tdak ada dalam Al Qrr'an dan sunnah

yang menyatakan, bahnra perceraiarl bisa terlaksana dengan

kalimat tersebut. Allah & taafr mengaiarkan hta menjatutrkan

thalak terhadap isti yang sdah digauli dan yang belum digauli,

sedangkan kalimat ini Udak terrnasrk Fng diaiarkan kepada kita.

Allah & berfinnaru

7G;&';i;tI',&'qii
"Danbanngskpt@ngm&ngarhulfl'n-hulrumAllah'

mal<a saungguhng dA tebh ffint zhalim tahadap dhin5a

sendii." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)'

Demikian juga jika setiap perceraian tidak terlaksana ketika

dia menjahrhkannln, maka mustahil perceraian bisa terlaksana

setelah itu ketika dia tidak merriahrhkannya'

Dalam masalah in, para ulama befteda pendapat.

Sekelompok ulama b€rpatdapat: Barangsiapa yang menjatqhkan

thalak dengan mernberikan terrggang u,al@ maka thalak Udak

terlaksana, kectrali tenggang u,alfu ihr tiba- Sebagaimana yang
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dirir,rnyatkan kepada kami dari jalur periwalntan Abu Ubaid;Yazid
bin Harun menceritakan kepada kami, dari Al Jarrah bin Al
Minhal, Al Hakam, yaitu hnu Uyainah menceritakan kepada kami,

bahwa hnu Abbas berkata, "Barangsiapa yang berkata kepada

istinln, 'Kamu terthalak jika awal tahun tiba', maka dia boleh

menggaulinyra sebelum awal wakfu itu tiba."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari hnu
Juraij dari Atha' tentang seseorang yang berkata kepada istrinya,

"Kamu terthalak jika kamu melahirkan," maka dia boleh

menggaulinya selama isfuinya ifu belum melahirkan, dan tidak bisa

menceraikannla sehingga masa ifu tiba. Demikian juga dengan

orang 5nng berkata, "Kamu terthalak pada ar,rnl tahun."

Diriwalatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami, dari Habib bin Abu Habib, dari

Amr bin Harim, dari Jabir bin Zaid Abu AsySya'tsa', dia berkata,

"Wanita itu terthalak pada masa yang telah dia tenhrkan, dan

wanita ifu halal baginya sebelum masa tersebut tiba."

Diriwagratkan dari jalw periwayatan Abu Ubaid; Huqnim
menceritakan kepada kami, Mughirah menceritakan kepada kami,

dari hrahim An-Nakha'i tentang orang yang memberikan waktu

dalam menjahfikan thalak, dia berkata, 'Jika waktu itu tiba, maka

thalak terjadi." Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari

AsySya'bi.

Diriwaptkan dari lalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu

Muawiyah menceritakan kepada kami, dari tlbaidah, dari Asy
Sya'bi, seperti pendapat hrahim. Diriwayatkan juga dari Abdullah

bin Muhammad bin Al Hanafiyah.
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Diriwayatkan juga kepada kami dad Sufuan Ats-Tsauri, dia

berkata, "Barangsiapa yang berkata kepada istinya, 'Jika kamu

haid, maka kamu terthalak', maka jika dia keluar darah, berarti dia

terthalak." Dia menambahkan, 'Namun jika dia berkata

kepadanya, 'Jika kamu haid safu kali maka kamu terthalak', maka

wanita itu tdak terthalak sampai dia mandi di akhir haidnya.

I(arena, dia bisa merujukqn sampai wanita ifu mandi. Dan thalak

lnng diberi tenggang waktu fidak terlaksana, kecuali pada

waktunyra ihr." Ini adalah pendapat Abu Ubaid, Ishaq bin

Rahawaih, AsfSSrafi'i, Ahmad, Abu Sulaiman dan para sahabat

mereka.

Pendapat yang lain menSntakan, bahwa perceraian terjadi

pada saat dia mengucapkan kalimat ifu. Pendapat ini diriurayntkan

kepada kami dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari Sutpn Ats-

Tsauri, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayryib

tentang seseorang yang menceraikan istinya dengan tenggang

waktu. Sa'id berkata, "Perceraian t€riadi saat ih.r juga, dan dia tidak

boleh mendekati istuin1n. "

DiriwaSntkan dari jalur periwalntan Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur dan Yunus

menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dia berpendapat bahr,rn

tdak boleh memberikan tenggang u,aktu dalam menjatutrkan

thalak. dan diriwayatkan kepada kami dari jalur periwalntan Az-

Zuhn tentang orang yang menceraikan istrinya pada awal tahun,

"lstinya terthalak pada saat ifu iuga."
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Diriuayatkan dari jalur periwaptan Abu Ubaid; dari

Husyaim dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa dia udak

mempertolehkan menjafuhkan thalak pada suahr masa tertenfu.

Diriurayatkan juga dari Rabi'ah. Ini adalah pendapat Al-

laits dan salah safu dari dua pendapat Abu Hanifah serta

pendapat Zuiar.

Pendapat ketiga sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwaptan AMurrazzaq; Ma'mar menceritakan

kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan, bahwa dia berkata,

"Apabila dia berkata, 'Kamu terthalak jika ada hi', -dia

menyebutkan sesuafu yang belum diketahui apakah akan ada atau

tidak-, maka hal ifu bukanlah perceraian, sehingga hal itu ada dan

dia menggaulinya. Lalu jika keduanya meninggal sebelum ifu,

maka keduanya saling meurarisi. Namun apabila dia berkata,

'Kamu terlhalak pada suafu tahun', maka wanita ifu terthalak

ketika dia mengatakan kalimat tersebut." Ini adalah pendapat

Malik.

Pendapat keempat diriuaptkan dari Ibnu Abi I aila tentang

seseorang yang berkata kepada istrinya, "Kamu terthalak pada

awal bulan." Dia berkata, 'Apakah wanita ifu khawatir jika

suaminya ihr menceraikanngra?"

lalu kami mendapati hujjah ulama yang berpendapat,

"Thalak itu terjadi pada saat ifu juga," bahwa mereka berkata,

"Perceraian ini mempunyai tenggang wakhr sehingga ia batal

sebagaimana nikah yang mempunyai tenggang wakfu." Maka kami

berkata, "Lalu kenapa kalian berkata, 'Jika dia berkata 'Apabila

kamu masuk rumah maka kamu terthalak', bahura wanita itu tdak
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terthalak, kecuali dia masuk rumah. Karena ini adalah perceraian

pada wakhr tertentu', narnun kalian menjafuhkan thalak itu pada

saat dia mengucapkannSn. "

Sebab inilah kami menerrtang pendapat mereka,

"Sesungguhnya se@ra zhahir dia menyesal ketika dia berkata

'Kamu terthalak', sehingga dia mengikutkan kalimat ifu dengan

waktll." Namun mereka malah menetapkan hal ifu bagi orang

png berkata, "Kamu terthalak jika kamu masuk rumah."

Ini adalah pendapat yang shahih dari S! mih, lnng
menetapkan perceraian, baik u/anita itu masr.rk rumah atau tidak.

Mereka juga berkata: Apabila dia berkata, 'Kamu

terthalak", maka hulurn perceraian lm mubah (boleh). Namun

apabila dia mengilnrtkan wakhr, maka ia adalah syarat yang udak

ada dalam Kitab Allah $, sehingga ia pun batal.

Maka kami berkata: Bahkan tidak ada perceraiannya ihr,

kecuali fasid bl.:/tan mubah. Karena dia mengganfungkannlra

dengan waktrrr, dan tidak boleh menetapkan sebagiannSa tanpa

yang lainnya. Jadi, tampak jelas kenrsakan pendapat ini, dan

orkup dengan ini dia mengharamkan kernaluan berdasarkan

asumsi terhadap orcrng yang dibolehkan oleh Allah $ dengan

pasti.

Kami tidak mendapati hujjah sedikit pun bagi ulama yang

membedakan antara waktu yang sebentar dan wakfu yang masih

lama, serta antara wakfu yang tidak akan datang, selain ldaimnya.

Apalagi mereka menilai rusak s€buah p€rnikahan apabila sang

suami mencicil pembayaran maskawinnp hingga wakfu yang bisa

jadi datang dan bisa jadi tidak. Beda halnsa dengan k€balikan
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pendapat mereka tentang perceraian. Padahal kedua masalah ini

sarna mempunyai tenggang unktu tidak ada bedanya.

Terkadang wakhr yang mereka telah tentukan, bahwa ia
tiba pada saat sang suami meninggal dunia atau sang isfoi

meninggal atau keduanyra atau dia telah menceraikannya dengan

thalak tiga. Maka tampak jelas kerusakan pendapat ini secara

keseluruhan.

Mereka memandang jelek menyelisihi sahabat yang tidak

diketahui seorang pun yang menyelisihin5a. Namun dalam

masalah ini mereka justu menyelisihi Ibnu Abbas. Mereka juga

menilai perceraiann5ra terlaksana, dimana Ibnu Abbas Udak

melazimkannya. Ini adalah pendapat yang batil.

Kemudian seandainya pendapat mereka dibalik terhadap

mereka, lalu dikatakan, "Bahkan istrinya terthalak baginya apabila

dia memberikan tenggang waktu, yang terkadang ada dan

terkadang juga tidak ada, pada saat dia mengucapkan kata thalak.

Dan sang istri tidak terlhalak baginya apabila dia memberikan

tenggang waktu yang pasti datang." Maka hal ini tidak ada

bedanya diantara mereka.

Kemudian kami memperhatikan apa yang dijadikan hujjah

oleh orang yang membolehkan hal tersebut dan menjadikan

perceraian itu terlaksana ketika wakfu itu telah tiba -bukan
sebelumnya- dengan mengatakan, Allah S berfirman,

"rff$rljrJ
-J >J

"Penuhilah akad-akaditu." (Qs. Al Maa'idah [5], 1)
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Maka kami berkata: Sesungguhnya hal ini berlaku dalam

setiap akad yang diperinbhkan oleh Allah & ,rnt r[ memenuhinya

atau Dia menganjurkannya, bukan dalam setiap akad secara

keselumhan dan udak pula dalam kemaksiatan. Sedangkan

diantara kemaksiatan adalah dia menjatuhkan thalak dengan

menyelisihi cara yang dipedntahlGn oleh Allah @, sehingga tidak

boleh memenuhinya.

Mereka berkata: Kaum muslimin ifu tergantmg syarab

ryarat mereka.

Hal ini seperti yang sebelumnlp. Karena Rasulullah $
bersabda,

Jb(.'i ;* iul vrif ,I,; y'-3
,tt;

"setiap syarat 5ang fidak tadapt dalam Kibb Allah adalah

babl."

Dan perceraian pada suatu masa png dis5aratkan adalah

syarat yang tidak terdapat dalam Kihb Allah @, sehrngga ia pun

batal.

Mereka berkata: Kami mengqlTaskan hal ifu dengan

masalah utang piutang pada suatu masa dan pemerdekaan dengan

tenggang wakfu.

Maka kami berkata: Qiyas itu batil. Kemudian seandainya ia

hak, maka mengqiyaskan hal ini adalah batil. Karena utang

piutang dan pemerdekaan pada suafu masa ada nash yang

membolehkan keduanlp- Namun nash itu bukan tentang

perceraian. Kemudian seandainlra qUns ifu benar, maka
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mengqiyaskan hal ini adalah batil, karena kalian telah sepakat

bahwa pemikahan pada suafu masa tidak boleh, dan pemikahan
semacam ifu batal. lalu kenapa kalian mengqi5askan perceraian

pada suafu masa terhadap hal itu?

Mereka berkata: Mereka sepakat tentang terlaksananya
perceraian ketika tiba masa yang ditenfukan, karena ulama yang

menganggap percemian ifu terlaksana ketika dia mengatakannya

telah membolehkannya. Jadi, yang wajib adalah kembali kepada
pendapat yang telah mereka sepakati.

Maka kami katakan: Mereka tidak sepakat atas hal itu
sedikit pun. Karena ulama yang mengganggap perceraian

terlaksana ketika

mengucapkannya,

menjatuhkan thalak ihr

mengakhirkan terlaksananya

orang yang

Udak boleh

perceraian sampai suafu masa. Sedangkan para ulama yang

mengganggap perceraian itu terlaksana ketika datang masa tidak
bolehnya terlaksana perceraian ketika dia mengucapkannya.

Mereka berkata: Ini adalah pendapat seonmg sahabat yang

Udak diketahui ada seorang sahabat pun lnng menyelisihinya.

Maka kami katakan: Pendapat ini dari riwayat Abu Al Athuf
Al Jarrah bin Al Minhal Al Jazari, dia seorang pendusta yang

terkenal suka memalsukan hadits, sehingga pendapat ini pun batal.

1971- Masalah: Barangsiapa yang meminta istinya
unfuk menceraikan dirinya sendiri, maka perceraian semacam ini
tidak terlaksana baginya dan istrinya tidak terthalak, baik dia
menceraikan dirinya sendiri atau tidak, karena apa yang telah kami

AtMuhalla - @l



sebutkan, yaitu Allah merrjadikan perceraian sebagai hak bagi para

lelaki bukan para unnita.

L972. Masalah: Thalak ba'in tdak tedadi kecuali dalam

dua hal:

Perbma, perceraian bagi isti yang M[um digauli. Karena

Allah & berfirman,

'"$*fre * .;4x K 6y fur:"'rii qd
b'/' l"'vrus-t+ri*-{366#3,#n

'Wahai onngaftng Wng beiman, apbila l<amu -**'
perempwn-perempuzrn yang beriman, kqndian lranu cenilan

mereka sebelum kamu mencanpurin5n IMka sekali-sekali frdak

wajib at,s mereka iddah bagimu W'|g lamu minb

menyempunakann5n" (Qs. Al Ahzaab [33]: 49)'

Kdua, talak tiga, baik dilakukan sekaligus atau terpisah,

karena Allah & berfirman,

,,Kemudian jila si suami menthalala5a (squdah thalak

yang kdua), mal<a wrenpuan itu b'dak @ hahl fugrnln hingga

dia kawin dengan suami gng lain-" (Qs. Al Baqarah l2lz 23Ol'

Sedangkan selain kedua ini, maka tdak ada dasar (yang

bisa dijadikan hujiah). Karena Allah & berfirman,

i:* €i:'5; & 
"3. 

b'A'J+ *i' @ ;'9
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E_r:j;yy,6 
I,y,*, e $+i#,.i:l;ij

"Dan suami-suamingm berhak dalam masa

menanti ifu, jika merel<a (pan suami) menghendaki ishlah." (es. Al
Baqarah 121:2281.

Allah & jrgu berfirman,

X o,# (;^K*tE 'ei{';iti;qt'iitt fy,

'fj$",ijt;
"Apabila l<amu menthalak isti-istimu, ktu merel<a

mendekati akhir iddahn5n, maka rujukilah mereka dengan ara
Wng makruf, abu ceraikanlah merel<a dengan @n Jnng malmtf
(pula);'(Qs. AI Baqarah [2\ 237).

Dan Allah & jugu berfirman,

gfu,'"o^:'rlr5o,i;;;,"itK=fri'"ri,i'"!t$
"Apabik merel<a telah mendel<ati al<hir iddahnya, mal<a

rujukilah merel<a dengan baik abu lepaskanlah mereka dengan
baik," (Qs. Ath-Thalaaq 1651:21

Allah S memberikan hak kepada sang suarni pada masa

iddah agar dia merujuk isfuinya atau menceraikannya.

Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Asy
Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat keduanya. Hanya saja

AqrSyafi'i berpendapat, bahwa khufu'(gugat cerai) adalah thalak
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ba'in. Sementara menurut karni tdaldah demihan, dan kami akan

membahasnya nanti dalam babnP.

Sedangkan orang yang berkata kepada istrinya, "Kamu

terthalak, Udak ada ruiuk bagiku terhadapmu, tapi lalnrkanlah

sendiri rujuk ifu." Maka dalam masalah ini para ulama berbeda

pendapat.

Abu Hanifah, As5rSyafi'i, ulama fihh Hanafi dan Asyr$afi'i

serta hnu Wahab, salah satu ulama fikih Maliki berpendapat,

"Wanita itu terthalah namLln dalam hal ini suaminya masih

mempunyai hak untqk rujuk dengannya. Sedangkan perkataannSn

dengan menyelisihi ini sia-sia."

Sekelompok ulama berpendapat, 'Wanita itu terthalak

tiga." Ini adalah perrdapat Ibnu Al Majisytgr, salah satu ulama fikih

Maliki.

Sekelompok ulama berpendapat, 'Wanita ifu terthalak

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh zuaminya." Ini adalah

pendapat lbnu Qasim, salah sahr ulama fikih Maliki.

Sedangkan pendapat yang kami ambil adalah pendapat

yang menyatakan bahwa kalimat itu adalah kalimat yang /asidyang

tidak bisa dijadikan unhrk menjahrhkan fialak. Karena dia tidak

menjatuhkan thalak sebagaimana lBng diperintahkan oleh

Allah &. Dan tidak ada perceraian kecuali sesuai dengan apa yang

diperintahkan oleh Allah &.

Rasulullah $ bersaMa,

.'r, i r1';i il;;; ti;,j,* A
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"Barangsiapa tnng melalrukan perbuabn tanpa
berdasrkan perintah kami, maka ia tertolak."

Thalak mji adalah thalak yang mana dalam thalak itu sang

suami boleh memilih -selama sang istri dalam masa iddatT antara
meninggalkannya, tidak merujuknya sampai iddabnya selesai, lalu
sang isfoi itu mengurus perkaranya sendiri, sehingga sang suami
tidak bisa merujuknya, kecuali dengan wali, kerelaannya (sang isbi)
dan maskawin; dan antara mempersalsikan bahwa dia
merujuknya. Hal ini bisa terjadi -baik sang isbi suka atau tidak-,
tanpa wali dan maskawin, tetapi hanya dengan kesaksian saja.

Jika salah safu dari keduanya meninggal sebelum sempumanya

iddah dan sebelum ruiuk, maka yang lain mevuarisinya. Pendapat

ini tidak ada safu pun yang menyelisihinln dari kalangan para

Imam.

Thalak ba'in adalah thalak yang mana sang suami tidak
mempunyai hak untuk rujuk kembali kepada isfuinya, kecuali sang

istri mau -pada selain thalak tiga- dengan adanya wali, maskawin
dan kerelaannya.

Nafkah istri tetap wajib bagi sang suami dalam thalak mi'i,
selama dia dalam masa iddah dan thalaknya itu tetap
mengikutinya.

1973. Masalah: Barangsiapa lrang berkata, "Karnu

terthalak insp Allalf' atau dia berkata, "Kecuali Allah
berkehendak" atau dia berkata, "Kecuali Allah tidak berkehendak",

maka semua ifu adalah sarna, dan dengan kalimat ini perceraian

tidak bisa terjadi.
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Dalilryn adalah firman Allah &,,

i'il @ (;b ()y,'s,fi

xs_
"Dan iangan sel<ali-l<ali lamu mengablan tenbng seuafu,

'sesungguhnSn aht akan muggialan ini baok pagi, kecuali

(dengan menyebut), 'Ins5n Allah'-' Qs. Al Kahfi ILSI: 23-24).

Dan firman Allah &,

"'Ai'.rai-*t-1t{.6Yi

" Dan l<amu tidak mampu (manempuh ialan ifu), kecuali bila

dikehendaki Allah." (Qs. Al Insaan [76]: 30)-

Kami mengetahui bahwa seandaiqn Allah & ingin

meluluskan perceraian h1 maka pia akan memudahkannya,

karena Dia merrgeluarkannya tanpa istibna '. Jadi, Allah & fidak

menginginkan terjadinya perceraian ini, karena itu Dia

memudahkan unhrk mengganhmgftan thalak itu dengan kehendak-

Nya.

Dalam masalah ini para ulama befteda pendapat:

Sekelompok ulama berpendapat seperti pendapat kami.

Sebagimana yang diriunyatkan kepada kami dari jalur periwalatan

Abu Ubaid; Mu'adz bin Mu'a& menceritakan kepada kami, dari

Warqa' bin Umar, dari hnu Thawus, dari ayahnln tentang

eLzcrt'Ufi55
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seseorang yang berkata kepada isfuinya, "Kamu terthalak

Alhh." Dia berkata, "Dia boleh menggunakan istitsna'."

Diriwayatkan dari;alur periwayatan Waki'; dari Al A'masy,

dari Ibmhim An-Nakha'i tentang orang yang berkata kepada

isfuin5a, "Kamu terthalak insya Allah." Dia berkata, "Orang ifu
tidak berdosa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari ayahnla

dari Al-Laits, dia berkata, "Atha', Mujahid, Thawus dan Az-Zutui

sependapat, bahwa istibna 'dalam setiap sesuatu ifu boleh."

Diriwa5ntkan dari;alur periwayatan Waki', dari Hakim Abu
Daud, dari AsySp'bi tentang orang yang berkata, "Kamu

merdeka insry Allah." Dia berkata, "Dia tidak berdosa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hakam bin Utaibah

tentang oftmg yang berkata, "Kamu terthalak insSn Allah." Dia
berkata, "Dia boleh menggunakan istitsna '." Diriwayatkan dari

Abu Mijlaz pendapat yang seperti pendapat itu. Ini adalah

pendapat Atha', Hammad bin Abu Sulaiman dan Sa'id bin Al
Musaryib.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Abu
Hanifuh dari Hammad bin Abu Sulaiman dari hrahim, dia berkata,

"Apabila dia berkata 'Jika aku tidak melakukan demikian, maka

isbiku terthalak ins5n Allall, maka dia berdosa, sedangkan istinya
tidak terthalak." Inilah pendapat yang diambil oleh Abu Hanifah.

AMurrazzaq berkata, "Para ulama sepakat atas pendapat ini."

Sufun Ats-Tsauri berkata, "Barangsiapa yang berkata,
'lstilm terthalak jika dia berbicara dengan si fulan selama sebulan,

ins5a
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kecuali jika dia tampak bagiku', jika dia menyambung perkataan

itu, maka dia boleh menggunakan istitsna 'ifu. Namun jika dia

memuh.rsnya, kemudian dia memberikan istitsna ', maka tidak ada

istibna 'baginya."

Al Auza'i -dalam salah satu dari dua pendapahya- berkata,

"Jika dia berkata, 'Kamu terlhalak insg Allall, maka istitsna' irtr

boleh, dan perceraian ifu tidak teriadi, demikian juga dengan

pemerdekaan." Dengan pendapat inilah fuySyafi'i, ulama fikih

AslrSyafi'i, Abu Tsaur, Utsman Al Batti, Ishaq, Abu Sulaiman dan

para sahabat kami berpendapat.

Para ulama lrang lainnp berpendapat, "Perceraian tidak

bisa gugur dengan istibna'."

Sebagaimana yang diriwalntkan kepada kami dari jalur

periwayatan Abu Ubaid; Sa'id bin Ufair menceritakan kepada

kami, Al Fadhl bin Al Mukhtar menceritakan kepadaku, dari Abu

Hamzah, dia berkata: Aku merrdengar hnu Abbas berkata,

"Apabila dia berkata kepada istinSa, 'Kamu terlhalak ins5a Allali,
maka istinln ifu terthalak."

Pendapat ini diriwayatkan secara shahih dari Sa'id bin Al

Musa1ryib, Al Hasan, AsySya'bi, Az-Zvhi, Qatadah dan Makhul.

Pendapat ini juga salah sahr dari dua pendapat Al Auza'i, Malik, Al

Laits dan salah satu dari dua pendapat hnu Abu laila.

Diriwaptkan dari hnu Abu laila, "Jika dia menjatuhkan

thalak, kemudian dia memberikan istibna', maka perceraian itu

terlaksana. Dan jika dia memposisikan seperti posisi sumpah,

maka dia boleh memberikan istibna'."
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Malik berpendapat, "Jika dia berkata, 'Kamu terthalak jika

Zald berkehendak' atau dia berkata 'kecuali iika T:lid fidak

berkehendak' atau dia berkata 'Kecuali jika Zaid berkehendak',

maka istrinya itu fidak terlhalak, kecuali Zaid berkehendak." Dalam

hal ini mereka berhujjah bahwa kehendak Zaid bisa diketahui,

sedangkan kehendak Allah tidak bisa diketahui.

Pendapat ini batil. Jusbrr kehendak Zaid udak akan pernah

diketahui oleh seorang pun selain dia, dan selain Allah &.
Karena terkadang dia berdusta Sedangkan kehendak Allah & bi*
diketahui tanpa keragrran. Karena setiap sesuatu yang terlaksana,

berarfi Allah S menghendaki keberadaannln. Sedangkan sesuahr

5ang udak terlaksana, maka kami tdak meragukan lagi, bahwa

Allah & tdak menghendaki keberadaannln. Ini adalah pendapat

png ditentang oleh ulama ftkih Hanafi, kebunrkan mereka adalah

menyelisihi seorang sahabat yang tidak pernah dikehhui ada sahabat

lain 1nng menyelisihinln.

L974. Masalah: Barangsiapa yang menceraikan istinya,

kemudian dia mengatakan perceraiannya ifu kepada setiap orang

yang bertemu dengannya sebagai persaksian atau hanla sebuah

kabar, maka itu adalah thalak satu, dan talak yang lebih banpk

dari itu tdak tetap baginya. Pendapat ini udak ada yang

menyelisihinSa. Karena apa yang telah dia lakukan itu bukanlah

untuk menjatuhkan thalak yang lain.

L975. Masalah: Barangsiapa yang istin3n meyakini

bahwa dia telah menceraikannya dengan talak tiga, atau akhir dari
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thalak tiga, atau kurang dari thalak tiga, dan sang suami tidak

mempersaksikan atas rujuknya kepada sang istri sampai iddabnya

selesai, kemudian dia merujuk istrinya dengan cara yang salah,

maka istrinya ihr wajib menjauh darinya, iika dia tidak mempunyai

bukti. Namun jika sang suami memaksan5a, maka sang isb.i boleh

membunuhnya demi menjaga kehormatannya. Namun jika dia

tidak melakukan hal ih.r, berarti sang suami berzina dengannya jika

dia memungkinkan untuk melindungi diri darinya. Sedangkan dia

(sang suami) sudah menjadi orang lain, seperti orang asing,

sehingga hukumnya dalam setiap keadaan seperti hukum orang

lain yang bukan suami.

L976. Masalah: Perceraian orang sakit seperti

perceraian orang yang sehat, fidak ada bedanya, baik dia

meninggal karena sakit ihr atau tidak. Jika perceraian orang sakit

ihr thalak tiga atau akhir dari thalak tiga, atau sebelum dia

menggaulinya lalu dia meninggal dunia, atau istinya meninggal

sebelum iddahrrya selesai atau setelahnya, atau perceraian itu

thalak mi'i, namun dia belum iuga merujuknya, sehingga dia

meninggal atau istrinya meninggal dunia setelah sempumanya

iddah, maka istrinya tidak bisa malarisinya sedikit pun dan dia

juga tidak bisa mev,rarisinYa-

Demikian juga perceraian orang yang sehat terhadap

ishinya yang sakit dan perceraian orang png sakit terhadap

ishinya yang sakit, fidak ada bedanya. Demikian juga perceraian

orang yang ditahan karena membunuh dan perceraian terhadap
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istri yang sedang hamil hra. Namun masalah ini diperselisihkan

oleh para ulama:

Pendapat lnng pertama menyatakan, bahwa hal itu bukan

perceraian. Sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nabat

menceritakan kepada kami, hnu Mufanij menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Ja'far bin Al Ward menceritakan kepada kami,

Yahya bin Ayyub bin Badi Al Allaf menceritakan kepada kami,

Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al Laits bin Sa'd

menceritakan kepada kami, dari Nafi' maula hnu Umar, dia

berkata: Abdurrahman bin Auf menceraikan istrinya yang bemama

Kalbiyah pada saat dia sakit yang menyebabkan dia meninggal

dunia. Utsman lalu meminta Abdurrahman untuk merujuknya,

namun Abdurrahman fidak menghiraukannya. Utsman pun

berkata, "Aku tahu kenapa dia menceraikannya, dia

menceraikannya karena dia tidak mau Kalbiyah mewarisi hartanya

bersama Ummi Kultsum. Demi Allah aku akan membagikan

warisannya kepadanya, walaupun Ummi Kultsum adalah

saudariku." Nafi' berkata, "Dan akhir perceraian Kalbiyah adalah

pada saat Abdurrahman sakit."

Utsman meminta Abdurrahman merujuk Kalbiyah setelah

dia menceraikannya pada saat dia sakit. Jadi, Utsman berpendapat

bahwa hal itu bukanlah perceraian.

Setiap atsaryang dirir,rnyatkan dari Utsman setelah riwayat

di atas dikembalikan pada afsarini.

Diriwayatkan juga dari Utsman, bahwa AMurrahman bin

Mukammil menceraikan sebagian istrinya setelah dia menderita

penyakit lumpuh, kemudian dia meninggal dunia setelah mencapai
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dua tahun. [-alu Utsman pun membagikan warisannya kepada

istuinya yang telah dia ceraikan.

Diriwayatkan secara shahih dari Utsman bahwa dia

memberikan warisan kepada istri Abdurrahman bin Auf yang

bemama Kalbiyah. Padahal Abdr.yrahman telah menceraikannya

pada saat dia sakit, dengan akhir dari thalak tiga, kemudian dia

meninggal dunia setelah Kalbiyah selesai menjalankan iddabnya.

l-antas ada yang bertanya kepada Utsman, "Kenapa engkau

memberikan dia warisan, padahal engkau tahu bahwa

Auurrahman tidak menceraikannya dalam keadaan mendesak

dan lari dari Kitab Allah &?" Utsman menjawab, "Aku ingin

menjadikannya sebagai Sunnah (hadisi) agar orang-orang tdak lari

dari Kitab Allah &."

Pendapat yang kedua, sang isb.i tetap mau.rarisinya dan dia

juga mou.rarisi istinya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari orang

yang mendengar Al Hasan berkata, "Keduan5a saling manrarisi,

jika sang suami meninggal dunia karena sakitnya itu'"

Pendapat ketiga, sang istri tetap mevuarisinya, walaupun dia

sembuh kemudian meninggal karena sakit yang lain. Diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abdullah bin

shalih menceritakan kepada kami, Al L-aits bin sa'd menceritakan

kepada kami, dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri, bahwa dia

ditanya tentang seseorang yang menceraikan isfuinya pada saat dia

sakit, lalu dia sembuh dalam beberapa hari, -sementara istrinya

masih menjalankan iddalt, kemudian dia sakit lagi dan meninggal

dunia karena penyakit yang lain atau penyakit yang pertama
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kembali lagi. Az-Zuhi menjawab, 'Kami berpendapat ketika dia

menceraikannya saat dia sakit, maka istinya itu -sesuai dengan

keputusan Utsman -tetap mev.rarisinya-. "

Dengan riwayat inilah Sufuan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Zufar

bin Al Hu&ail, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih

berpendapat, mereka berkata, "Apabila dia menceraikan isbinya

saat dia sakit, kemudian sembuh, lalu meninggal dunia sebelum

iddah istrinya selesai, maka istrinya itu mewarisinya."

Al Auza'i berkata, "Jika dia menyerahkan kepada istrinya

(unhrk menceraikan dirinya sendiri) -saat dia sakit-, lalu ishinya ifu

menceraikan dirinya sendiri, maka dia tidak meu,rarisinln. Namun

jika dia menceraikannya saat dia sakit dengan kerelaan ishinya,

maka dia tetap manrarisinya."

Pendapat keempat, diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Sa'id bin Manshur; Ismail bin Al4yasy menceritakan

kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, bahwa dia bertanya kepada

ayahnya; yaifu Urwah tentang seseorang yang menceraikan

isfuinya dengan sekaligus, sementara dia sedang sakit. Urwah

menjawab, "Keduanya tidak bisa mq,rnrisi, kecuali dia (sang istri)

masih mempunyai ikatan atau seorang lelaki itu menceraikannya

dalam keadaan damrat, lalu dia meninggal dunia, sementara

istuinya masih menjalankan iddabnya."

Pendapat kelima, jika dia menjatuhkan thalak tiga saat dia

sakit, dan dia tidak sembuh sampai meninggal dunia, maka sang

isfui tetap manrarisinya selama iddabnya belum selesai. Namun jika

dia meninggal dunia setelah iddalrnya selesai, maka sang istri tidak

manrarisinya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari
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jalur periwayatan hnu Abu Syaibah; Yazid bin Harun

menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan

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

bahwa dia berkata tentang wanita yang terthalak tiga pada saat

suaminya yang menjafuhkan thalak sakit, "Wanita yang terthalak

itu mewarisinya selama dalam masa iddah."

hnu Abu Arubah tidak pemah mendengar dari Hisyam bin

Unpah sedikit pun.

Diriunptkan dari jalur periwayatan hnu Abu Syaibah;

Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Ja'far bin

Muhammad, dari ayahnya, bahwa Husain bin Ali menceraikan

istinya saat dia sakit, lalu istrinya itu tetap manuarisinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sy-r'bah; dari Al
Mughirah bin Miqsam, dari Ubaidah bin Mughits, dari Ibrahim An-

Nakha'i, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Apabila

ada seorang lelaki lnng menceraikan istirya dengan thalak Uga

saat dia sakit, maka sang iski ihr tetap manrarisinya selama dia

berada dalam masa iddah." Dengan inilah Ibrahim berpendapat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah: Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Al
Mughirah, dari hrahim, dari Slmraih, dia berkata: Urwah Al Baraqi

datang menemuiku dari rumah Umar. Umar membahas tentang

seoremg lelaki yang menceraikan istrinya dengan thalak tiga saat

dia sakit, bahwa sang istri ifu tetap mau,rarisin5n selama dia berada

dalam masa iddah, sedangkan lelaki itu Udak bisa meurarisinya.

Dengan riwa5rat inilah hrahim berpendapat.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada kami, Mughirah menceritakan

kepada kami, dari Ibrahim tentang seseorang yang menceraikan

istuinya saat dia sakit dengan thalak tiga sebelum dia

menggaulin5n. hrahim berkata, "lstrinya itu mendapatkan separuh

maskawin, natnun dia tidak mendapatkan warisan, dan dia juga

fidak wajib menjalankan iddah." Husyaim berkata, "Kami

berpendapat dengan riwayat ini."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufuan Ats-

Tsauri, dari Al Mughirah, dari hrahim, dari hnu Umar, dia

berkata, "Apabila dia menceraikan istrinya dengan thalak tiga saat

dia sakit, maka sang ishi itu mer,ruarisinya selama dalam mas.t

iddah;'

Abu Muhammad berkata: Demikianlah riwayat ini

dalam kitabku, dari Muhammad bin Sa'id bin Umar. Aku udak

melihatnya, kecuali ini adalah salah persepsi, sebenamya dia

adalah Umar. Demikianlah yar,g diriwayatkan kepada kami dari
jalw periwayatan Sufyan dan Syr'bah.

Dan dari jalur periwayatan hnu Abu Syaibah: Hafsh bin

Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Daud dan Al Asy'ats, dari

Asy-Sya'bi dan Spraih, keduanya berkata, "Apabila dia

menjatuhkan thalak tiga saat sakit, maka istinya tetap

manrarisinya selama dalam masa iddah-"

Abu Hanifah dan ulama madzhab Hanafi berkata, "Jika dia

memberikan pilihan kepada ishinya atau memasrahkan kepadanya

atau meminta dia mengajukan khulu'-saat dia sakit- atau dia
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bersumpah menjatuhkan thalak tiga kepadanya, saat dia sehat.

Lalu sang isfui itu melanggamya saat suaminya sakit lalu dia
meninggal, maka dia (sang istri) tidak bisa mewarisinya. Jika dia
(sang suami) berduel dengan seorang lelaki dalam sebuah

peperangan atau dia maju agar terbunuh, lalu dia menjah:hkan

thalak tiga kepada istrinya, maka ishinya itu tetap mewarisinya.

Jika dia menceraikan istrinya saat sakit -dan dia tdak
menggaulinya-, maka istrinya itu fidak mev,rarisinya. Jika sang ayah

memaksa isti anaknya, sehingga anaknya ifu menggaulin5ra lalu

dia meninggal, maka isfuinya itu tidak bisa merr,rarisinya."

Diriuayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwa Abdunahman bin
Auf menjatuhkan thalak tiga kepada istinya saat dia sakit. Utsman
berkata, "Jika kamu meninggal, maka aku akan memberikan

warisanmu kepadanya." Dia melanjutkan, "Aku mengetahui hal

ifu." I alu Abdurrahman meninggal dunia, maka Utsman pun

memberikan warisannya kepada istinya yang sedang menjalankan

iddah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu
Juraij: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa dia
bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair, maka Ibnu Az-Zubair
berkata kepadanya, "Abdurrahman bin Auf menceraikan putri Al
Ashbagh yaitu Al Kalbiyah, lalu dia memberikan bekal kepadanya,

kemudian dia meninggal dunia. Maka Utsman pun memberikan

warisan kepadanya saat dia menjalankan iddah." Kemudian hnu
Az-Zuban menyebutkan pendapatrya sendiri.
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Ali bin Abbad Al Anshari menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Yazid Al-Lakhmi

menceritakan kepada kami, hnu Mufarrij menceritakan kepada

kami, Ahmad bin Abdurrahim Al Asadi menceritakan kepada

kami, Amr bin Tsauban menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Yusuf Al Finnbi menceritakan kepada kami, Sufun Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami, dari Ayyrb As-Sikhtiyani, dari

Muhammad bin Sfuin, dia berkata, "Barangsiapa lnng
menjatuhkan thalak ba'in saat dia sakit, maka istinya tetap

mau,rarisinya selama dia dalam masa iddah."

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar dan Ibnu Juraii, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia

berkata, "Apabila dia menceraikan istrinya dalam keadaan sakit,

dia juga memberikannln bekal, lalu iddahrrya selesai, maka tidak

ada hak waris diantam keduanya."

Diriwalntkan se@ra shahih dari Syrmih tentang orcmg

yang menjafuhkan thalak saat sakit, maka istrin5a tetap

mou,rarisinya selama dia dalam iddah. [-alu pendapat ini sampai

kepada Sa'id bin Al Musalyib, namun dia tidak mengingkarinya.

Ini adalah pendapat AslrSya'bi, Al Harits Al Ukli dan Hammad bin

Abu Sulaiman.

Diriwayatkan juga dari Rabi'ah, Thawus, Al-laits bin Sa'd,

Sufuan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Ibnu Sirin, hnu Syubrumah, Abu

Hanifah dan ulama fikih Hanafi.

Pendapat keenam, diriwayatkan dari seseorang, bahwa

wanita yang dicerai saat suaminya sakit, maka dia tdak
mendapatkan warisan, demikian secara global-. Dia tdak
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menjelaskan dalam masa iddah saja atau setelahqn. Sebagaimana

yang dirir,rnyatkan kepada kami, dari jalur periwayatan hnu Wahb:

Beberapa ahli ilmu mengabarkan kepadaku, bahwa AIi bin Abi

Thalib berkata, "Seorang wanita yang dicerai saat sakit

mempunyai hak waris."

Dari jalur periwayatan hnu Abi Syaibah; Ubaidullah

menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Abu Al Aswad, dari

Atha', dia berkata, 'Jika sang suami sakit selama setahun, maka

aku akan memberikan warisan darinya kepada istinya."

Sedangkan pendapat yang paling shahih adalah pendapat

dari Atha', bahwa sang istri bisa mer,r,rarisinln selama dalam masa

iddah, dan setelahnya dia tidak mewarisinln.

Diriwayatkan dari lalur periwayatan hnu Abi Syaibah; Yazid

bin Harun menceritakan kepada kami, dari Asy'atsa', dari

Muhammad bin Sirin, dia berkata: Mereka berkata, 'Para ulama

tidak berbeda pendapat tentang orcrng yang lari dari Kitab Allah,

maka ia dikembalikan padanya." Makzudnln adalah tentang orang

yang menceraikan istinya saat dia sakit.

Pendapat ketujuh, dia (sang isti) tetap manrarisinya setelah

iddah selama dia tidak menikah lagi. Sebagaimana Muhammad bin

Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah

bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al
Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al

Mutsanna menceritakan kepada kami, AMurrahman bin Mahdi

menceritakan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami, dari Habib bin Abi Tsabit, dari seorang Syaikh di
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kalangan Quraisy, dari tlbai bin Ka'b tentang seseorang

menjahrhkan thalak tiga kepada iskinya saat dia sakit.

berkata, "Aku akan senantiasa memberikan sang isfui warisannya

sampai dia sembuh atau istrinya itu menikah lagi atau dia tidak

menikah selama setahun", atau dia berkata, "Walaupun dia tidak

menikah selama setahun."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu
Juraij, (dia berkata): Aku bertanya kepada Atha' tentang seorang

lelaki yang menceraikan istrinya saat sakit, kemudian dia

meninggal dunia karena sakit itu. Atha' menjawab, "lstrinya tetap

ma,ruarisinya walaupun dia telah selesai menjalankan iddah, iilra
sang suami meninggal dunia karena sakitnya ihr -selama sang isti
tidak menikah lagi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abu Khalid, dari

Asy-Sya'bi tentang seorang wanita yang diceraikan pada saat

suaminya sakit. Isma'il menjawab, "Dia tetap mev,rarisinya

walaupun sudah mencapai dua tahun, selama dia tidak menikah

lagi."

Abu Ubaid berkata: Aku mendengar Abu Yusuf Al Qadhi

berkata dari hnu Abu laila, bahwa dia berpendapat tentang

seorcmg wanita yang dicerai saat suaminya sakit, "Dia tetap

mauuarisinya selama dia udak menikah lagi." tni adalah pendapat

Syarik Al Qadhi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq dan Abu Ubaid.

Pendapat kedelapan adalah, pendapat ulama Snng berkata,

"Dia tetap manrarisinya, kecuali selama dia menjalankan iddah,

dan dia berpindah pada iddah karena ditinggal mati." Pendapat ini

yang

Ubai
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juga disampaikan oleh ulama tetap memberikan warisan

kepadanya setelah selesai iddah. Sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami, dari jalw periwayatan Abu Ubaid: Yahya bin

Zakariya bin Abu Za'idah menceritakan kepada kami, dari

ayahnya, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Bab tentang perceraian

sangatlah banyak. Apabila seorang istri tetap mendapatkan hak

waris, berarti dia harus menjalankan iddah -dia tetap mewarisinya

selama dia tidak dinikahi orang lain sebelum dia meninggal dunia-,

lalu apabila dia mewarisinya, maka dia harus menjalankan iddah

selama empat bulan sepuluh hari.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan Ats-

Tsauri, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari hrfim An-Nakha'i, dia

berkata, "Apabila seorang lelaki menceraikan isfuinya saat dia

sakit, lalu dia meninggal, maka dia tetap meru.rarisinya, namun dia

harus memulai iddahtya dari awal selama empat bulan sepuluh

hari."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dia berkata, "Apabila seorang lelaki

menceraikan istrinya saat dia sakit, maka dia harus menjalankan

iddah yang paling lama diantara kedua iddahtya, jika empat bulan

sepuluh hari lebih lama dari haidnya, maka dia harus mengambil

empat bulan sepuluh hari. Namun jika haidnya lebih lama, maka

dia harus mengambil masa haidnya."

Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat Abu

Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan.
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Abu Yusuf berkata, *Dia hanyra berka,rnjiban menyelesai-

kan iddah berdasarkan hitr:ngan haid saja, dan Udak wajib pindah

kepada iddah karena ditinggal mati."

Pendapat kesernbilan adalah, pendapat ulama yang

berkata, "Dia manrarisinSa, baik kefika iddah atau setelah iddah

jika dia tidak menikah lagi.' Dia tdak berkata, 'Walaupun dia telah

menikah lagr."

Juga sebagaimana yang diriurayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan hnu Wahb; Musa bin Yazid mengabarkan kepadaku,

dari Az-A)hi, Thalhah bin Abdullah bin Auf menceritakan

kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Auf masih hidup (setelah dia

menceraikan istuinya png bemama Tumadhir) sampai Tumadhir

selesai menjalankan iddah, kernudian Utsman memberikan warisan

AMurrahman kepadanp setelah dia menyempumakan iddalrnya.

Demihan juga 5nng diriwalntkan kepada kami dari jalur

periwalntan Sa'id bin Manshur; Abbad bin Abbad Al Muhallabi

menceritakan kepada karni, Hisyam bin Uruah menceritakan

kepada kami, dari ayahnya; Muhammad bin Amr bin Alqamah

juga menceritakan kepada kami, keduanln dari Abu Salamah bin

AMurrahman bin Auf, bahwa ayahnSra menceraikan istinya saat

dia sakit, lalu dia meninggal setelah isbinp menjalankan iddah.

lantas Utsman memberikan unrisan kepada istriryn ifu.

Riwayat dari Umar bin Abu Salamah dari aphnp ini masih

diperselisihkan. Abu Awanah meriurayatkan darinya, bahwa hal itu

ketika dia dalam masa iddah, sedangkan HusSpim meriwayatkan

darinya, bahun hal itu setelah iddah. Sementara Umar adalah

orang yarry dha1f.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Wahb; Yazid bin

Iyadh bin Ju'dubah mengabarkan kepadaku, dari Abdul Karim bin

Al Harits, dari Mujahid bahwa dia berkata, "Apabila orang yang

sakit menceraikan istrinya sebelum dia menggaulinya, maka

isfuinya berhak mendapatkan warisan darinya dan separuh

maskawin."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb;

Mathramah bin Bukair mengabarkan kepadaku, dari aphnya, dia

berkata: Dikatakan, "Apabila sang suami menceraikan istrinya saat

dia sakit, dan dia telah mengira-ngirakan bagiannya namun sang

suami tidak menggaulinya, maka sang isti mendapatkan separuh

maskawin dan mer,varisinya."

Diriwayatkan dari jalw periwayatan Abu Bakar bin Abu

Syaibah: Sahl bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Humaid,

dari Bakar, dari Al Hasan tentang seseorang yang menjafuhkan

talak tiga kepada istinya saat dia sakit, lalu dia meninggal dunia -
sementara iskinp telah selesai menjalankan iddalT, maka dia

tetap mannrisinyn.

Diriwalatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus bin ubaid dan

Manshur menceritakan kepada kami, keduanp dari Al Hasan

tentang seseorang yang menceraikan istinya -saat dia sakit-

sebelum dia menggaulinya. Al Hasan berkata, "lshinya berhak

mendapatkan semua maskawin dan warisan, serta dia wajib

menjalankan iddah."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Utsman Al Batti, Humaid dan para sahabat Al Hasan, mereka

berkata, "Dia mer,r.rarisi setelah selesainya iddah."

Pendapat kesepuluh, diriwayatkan kepada kami dari ;alur
periwayatan hnu Wahb; Para ulama mengabarkan kepadaku,

bahwa Rabi'ah berkata tentang wanita 5rang terthalak tiga saat

suaminya sakit, "Dia mau,arisinya, walaupun setelahnya dia

menikah dengan sepuluh orang laki-laki." Dengan inilah, Malik dan

orang yang ber-bqlid kepadanya berpendapat. Diriwayatkan juga

dari Al-Laits bin Sa'd.

Malik berkata, "Jika sang suami menceraikannya saat sakit

sebelum menggaulinya, maka istuinya berhak mendapatkan

warisan, separuh maskawin, dan Udak wajib menjalankan iddah."

Dia melanjutkan, "Jika dia memberikan pilihan kepada istrinya -

sementara dia sedang sakit-, lalu istrinya memilih dirinya sendiri,

sehingga dia menjatuhkan thalak tiga atau dia mengajvkan l<hulu'

kepadanya, -sementara dia sedang sakit-, kemudian dia meninggal

dunia, maka istinya tetap ma,r,rarisinya."

Malik juga berkata, "Demikian juga jika dia bersumpah

akan menjatuhkan thalak tiga jika ishinya masuk ke dalam rumah

si fulan, sementara dia dalam keadaan sehat, lalu dia sakit, lantas

ishinya sengaja masuk ke dalam rumah si fulan ifu, maka dia

terthalak tiga; atau dia meninggal karena sakikrya ihr, maka

isbinya itu tetap malarisinya."

Malik juga berkata, "Demikian juga seseorang yang berkata

saat sehat, 'Apabila ayahku datang, maka kamu terthalak tiga.'

Lalu ayahnya datang, sementara dia (sang suami) dalam keadaan
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sehat, maka istrinya ifu terthalak tiga, kemudian sang suami

meninggal dunia, maka isfuinya tetap meu/arisi."

Malik juga berkata, "Barangsiapa 5nng ikrat berperang di

tengah-tengah pasukan atau dia ditangkap untuk dibunuh, lalu dia

menjatuhkan thalak tiga kepada istrinya, maka istinya tetap

meurarisi."

Malik juga berkata, "Sedangkan orang yang dikepung jika

dia menjatuhkan thalak tiga kepada ishin5n, maka istinya itu tdak
me\lrarisi."

Dia berkata, "Namun jika dia (menceraikan isbinln) dalam

keadaan murtad dan sakit, maka istinya itu fidak malarisinya."

Pendapat kesebelas, sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari

Az-Zvhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari aphnya, dia

berkata, Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi menceraikan beberapa

istuinya, kemudian dia membagikan hartanln ifu diantara anak-

anaknya, hal ini terjadi pada masa khilafah Umar, lalu hal ihr pun

sampai kepadanya. Umar pun berkata kepadanya, "Apakah kamu

menceraikan istri-iskimu dan membagikan hartamu diantara anak-

anakmu?" Dia berkata, "lya." Umar berkata kepadanya, "Demi

Allah aku melihat syetan telah mencuri pendengaran tentang

kematianmu, lalu dia menyisipkannya ke dalam hatimu, sehingga

bisa saja kamu Udak lama lagi meninggal dr-rnia. Demi Allah jika

kamu udak merujuk istui-istimu dan tdak menarik kembali

hartamu, maka al<tr akan meru.rariskan mereka dari hartamu jika

kamu meninggal dunia, kemudian aku akan memerintahkan untuk

merajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal dimjam."
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AMullah bin Umar berkata, 'Lalu dia pun memjuk kembali para

istri dan hartanya." Nafi' berkata, 'Setelah itu dia hidup selama

hljuh hari, lalu meninggal dr,rnia.'

Sedangkan orcrng yang dikepung, dirir*a5atkan kepada

kami dari jalur perivrnyatan Ibnu Abi Syaibah; dia berkatar Abbad

bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari Asy'ats, dari fuy-

Sya'bi, bahwa Ummul Banin binti Uyainah bin Hishn menjadi isti
Utsman. Lalu ketika Utsman dikepung, dia menceraikannya.

Utsman telah mengufus seseorang unfuk membelikan semua

kebuhrhannya, nannun dia tidak mau. Ketika Utsman terbunuh, dia

datang menemui Ali bin Abi Thalib, dia menyebutkan kejadian itu

kepadangra. Ali pun berkata, "Dia telah meninggalkannya,

sehingga ketika dia mendekati ajalnya, dia pun menceraikannlra."

lalu Ali ptrn memberikan warisan kepadanya.

Pendapat kedua belas, yaifu ulama yang tidak memberikan

warisan kepada wanita yang terlhalak secara batbh saat dia sakit:

Diriwaptkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

hnu Juraij, hnu Abi Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa dia

pemah bertanp kepada Abdullah bin Az-Zubair tentang wanita

5nng terthalak se@ra batbh-pada saat sang suami sakit-.

hnu Az-Zubair berkata kepadaku, "AMurrahman bin Auf

menceraikan puti Al Ashbagh, yaitu Al Kalbil4/ah dengan thalak

tiga, kemudian dia meniaggal dunia pada saat Al Kalblryah dalam

iddalrnya. Maka Utsman pun memberikan warisan kepadanya."

Ibnu A-z-Zubair melanjutkan, "sedangkan aku, aku berpendapat

bahwa wanita Snng terthalak secara batkh itu tidak me\ rarisi."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yahya bin

Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, hnu Juraij

menceritakan kepada kami, dari hnu Abi Mulaikah, dia berkata:

Aku bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair tentang seseorang

yang menceraikan isfoinya dengan thalak tiga, sementara dia

sedang sakit. Ibnu Az-Zubatr berkata, "Utsman memberikan

warisan kepada putri Al Ashbagh, yaitu Al Kalbiyyah. Sedangkan

aku, aku berpendapat, bahwa wanita yang terthalak secara batbh

itu tdak meurarisi."

Diriwa5ntkan dari jalur perir,uayatan Sa'id bin Manshur dan

Al Hajjaj bin Al Minhal, keduanya berkata: Abu Awanah

menceritakan kepada kami, Umar bin Abu Salamah bin

Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami dari ayahnya.

Lalu dia menyebutkan hadits ayahnya, dan bahwa istinya yang

bemama Tumadhir binfi Al Ashbagh bin Ziyad bin Al Hushain

mengutus seseoftmg kepadanya unhrk meminta perceraian.

Abdurrahman bin Auf berkata, "Tunggtr dia sampai suci." Setelah

dia suci, dia menguhrs seseorang untuk menemuinya lagi,

sementara saat ifu AMurrahman sakit, maka dia pun marah dan

berkata, "Dia terthalak secara batkh (untuk selama-lamanya), dan

tidak ada ruiuk lagi baginya." Tidak lama dari kejadian itu, dia pun

meninggal dunia. Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku tidak akan

mewariskan Tumadhir sedikit pun."

Ini adalah redaksi Al Haijaj. Sa'id bin Manshur berkata

dalam riwayatrya: AMurrahman berkata, "Aku tidak akan

meru,rariskan Tumadhir sedikit pun." -Redaksi keduanya sarna-.

lalu mereka melaporkan hal itu kepada Utsman, maka dia pun
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tetap memberikan warisan kepadanSa, hal ihr terjadi pada saat dia

melakr.rkan iddah.

Diriwayratkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abu

Ahmad Az-Zubair mengabarkan kepada kami, dari Sufuan Ats-

Tsauri, dari laits, dari Thawus, dari hnu Abbas tentang seseoftIng

yang menceraikan istinya dengan thalak tiga pada saat dia sakit

sebelum dia menggaulinya. hnu Abbas berkata, "lstinya ifu tdak

berhak mendapatkan warisan dan Udak pula sepanrh maskawin."

Diriwa3ratkan dari jalur periwaSntan Qatadah; bahwa Ali bin

Abi Thalib ag berkata, "Wanita yang terthalak secaftI batbh frdak

bisa meunrisi."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Jarir

bin AMul Hamid menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin

Miqsam, dari Al Harits Al Ukli, dia berkata, "Barangsiapa yang

menceraikan istinln dengan dua kali thalak pada saat dia sehat,

lalu dia menceraikannya ketiga kalin3n untuk menjalankan iddah

pada saat dia sakit, maka sang ishi ih.r Udak manrarisinp. Karena

dia tidak wajib menjalankan iddah." Sebab wanita yang terlhalak

secara batbh saat suaminya sakit Udak bisa merr,rarisi. demikianlah

AsySyafi'i, Abu Sulaiman dan ulama fikih keduanya berpendapat.

Abu Muhammad berkata: Ulama yang berpendapat

bahwa wanita png terthalak secara batbh pada saat suaminya

sakit berhujjah dengan berkata, 'Dengan perceraian ifu sang suami

lari dari bagian yang telah Allah wajib untuk sang isti dalam Kitab-

Nya tentang warisan, sehingga ia wajib ditunaikan olehnSn dan

Al Muhalla - t1gz-l



orang yang tidak dicurigai dalam melakukan perceraian tersebut,

agar ia tidak bisa menjadi penghalang unhrk menunaikan hak."

Sedangkan kami berpendapat, bahwa sang suami ifu Udak

lari dari Kitab Allah @, jushr dia mengambil dan mengikuti Kitab

Allah. Karena Allah & membolehkan perceraian. Dia memutuskan

dengan thalak tiga dan thalak sebelum senggama semua hak

suami-isti, mulai dari nafkah, kebolehan melakukan hubungan

suami istri dan hak waris. Lalu dalam masalah ini, mana yang

disebut lari dari Kitab Allah S? Tetapi dia bisa disebut lari dari

Kitab Allah & jika dia berkata, 'lstuiku tidak bisa mendapatkan

warisanku," tanpa dia menceraikannya.

Abu Muhammad berkata: Justu yang lari dari Kitab

Allah @ adalah memberikan warisan kepada orang yang bukan

isti, bukan ibu, bukan anak perempuan, bukan

perempuan dari saudara laki-laki, bukan saudara perempuan dan

bukan pula budak perempuan yang dimerdekakan. Namun dia

hanflah orang lain, dimana Allah & maf memberikan dia hak

dalam warisan.

Bagaimana bisa dia memperbolehkan unfuk memberikan

warisan sebab pemikahan seorang u/anita 5nng seandainya dia

menggaulinln, dia unjib diralam, atau seorang wanita png boleh

menikah dengan orang lain atau dia adalah isti orang lain?

Pendapat inilah lang menyelisihi Kitab Allah S secara nyata tidak

diragukan lagi.

Demikian pula, jika istri yang terthalak ifu masih meurarisi

mantan suaminln lantaran adanya ikatan pemikahan, maka
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mantan suami juga wajib mev,rarisinya lantaran ikatan pemikahan

itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hasan. Karena, batil,

mustahil lagi terlarang jika sang istri masih berstatus sebagai

ishinSn, sedangkan dia (mantan suami) sudah tidak berstahrs

sebagai suaminya lagi.

Jika mereka berkata, "Dia bukan ishin1a." Maka kami

berkata, "Lalu kenapa kalian memberikan dia unrisan seperti hak

waris seoftmg isbi. Ini mengherankan sekali, dan hal ini adalah

cara unhrk memakan harta se@ra batil, tanpa diragukan lagi."

Yang mengherankan lagi adalah perkataan mereka "Lelaki

itu tdak mau memberikan warisan kepada istinya", warisan apa

yang bisa dia (mantan isti) dapatkan dari mantan suaminya ifu?

Bisa saja dia meninggal sebelum mantan suaminya ih: meninggal

dunia. Berapa banyak orang lang masih sehat meninggal lebih

dahulu sebelum orang yang sakit meninggal dunia, dan terkadang

dia sembuh dari sakitrya itu. Jadi, tidak ada sdikit pun warisan

5nng wajib diberikan oleh sang suami png telah berpisah darin5n

lantaran hal itu.

Kemudian yang mengherankan lagi adalah, ulama ftkih

Hanafi masih memberikan warisan kepada seorang isti Srang

dicerai secara batbh dari harta seseorang 1nng ditahan untuk

dibunuh, atau berada di tengah-tengah peperangan, sementara dia

tidak sakit; dan larangan mereka unfuk memberikan warisan

kepada seoftmg wanita lang dipaksa oleh mertuanya unfuk

berhubungan suami isti pada saat suaminya sakit, sementara

suaminya itu tidak ingin melakukan hal itu sedikit pun dan dia juga

tidak menceraikannya dengan kemauannln sendiri; dan juga ulama
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fikih Maliki memberikan warisan kepada wanita yang mengajukan

l<hulu', memilih unhrk menceraikan dirinya sendiri dan bettrluan

agar suaminya melanggar sumpahnya pada saat dia sakit,

sementara suaminya masih bisa menjatuhkan thalak dan dia tdak
ingin berpisah dengan isfoinya, narnun sang isfui ifu mendesakn5ra,

dia tidak suka bersama suaminya yang sakit ifu.

Sedangkan yang paling mengherankan adalah, mereka

melarang wanita yang dinikahi oleh orang yang sakit mendapatkan

harta warisan, padahal Allah & telah malajibkan untuk

memberikan itu kepada istin5a secara yakin lantaran adanya

ikatan pemikahan Snng sah, narnun mereka memberikan warisan

kepada istri png terthalak tiga pada saat dia sakit. Jadi, mereka

memberikan warisan sebab adanln tali pemikahan kepada u,ranita

yang bukan seorang isti, namun mereka mencegah warisan unfuk

seorang wanita 5ang telah menjadi istinya. -Cukuplah Allah

tempat berserah diri dan Dialah sebaik-baiknp pelindung.-

Diriwayatkan kepada karni dari jalur periwaSratan hnu
Wahb; Malik, Amr bin Al Harits, Al Laits bin Sa'd, Mal,hramah bin

Bukair dan Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, Malik, Al
Laits dan Umar berkata: Dari Yahp bin Sa'id Al Anshari, dari

Muhammad bin Yahln bin Hibban. Sdangkan Mal,hramah

berkata: Dari alahnya dari Sulaiman bin Yasar. Yunus berkata -
dan redalsi ini milikn5n-: Az-Zuhani menceritakan kepada kami,

bahwa seormg lelaki Anshar yang bemama Hibban bin Munqidz

menikah dengan Hind bint Rabi'ah bin Al Harits bin AMul
Muththalib dan seorang perempuan Anshar, lalu dia menceraikan

perempuan Anshar itu -padahal dia sedang menyusui anaknya dan

dia sendiri masih dalam keadaan sehat-. lalu perempuan Anshar

@l - AIMuhalIa



itu selama fujuh bulan atau hampir delapan bulan fidak haid,

kemudian Hibban jatuh sakit. Lalu ada yang bertanya kepadanya,

"Apakah perempuan Anshar itu mewarisimu jika kamu meninggal

dunia?" Dia berkata, "Tolong bawalah aku menghadap Amirul

Mukminin [Jtsman." Dia pun dibawa menghadapnya, lalu dia

menuturkan perihal istinya ihr, -saat ifu di samping Utsman ada

Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit-. Utsman berkata kepada

keduanya, "Bagaimana pendapat kalian berdua?" Keduanya

menjawab, "Kami berpendapat bahwa istinya ihr mendapatkan

warisan jika dia (Fiibban) meninggal, dan dia mer,ruarisinyn jika

istinp meninggal. Karena istinyra itu fidak termasuk dalam kaidah

uanita Spng berhenti dari haid, dan bukan termasuk wanita 5nng

tidak pemah haid, sehingga dia harus menjalankan iddahrrya

berdasarkan haidnSn, baik sedikit atau banyak. Sesungguhnya

tidak ada yang mencegahnya untuk mengeluarkan darah haid,

kecuali karena menyusui. "

Hibban pun kembali dan mengambil anakn5n dari istinp
ihr. Lalu ketika dia sudah tidak menyrsui, dia langsung haid,

kemudian haid lagi r.rntuk kedua kalinp dalam sebulan, kemudian

Hibban meninggal dunia di penghujung tahun atau sekitar itu.

Maka Ustnan membagi harta warisannyn diantara kedua isbinya

itu, dan dia menyrruh perempuan Anshar unfuk menjalankan

iddah karena ditinggal mati. Kemudian Utsman berkata kepada

perempuan kehmrnan bani Hasyim itu, "lni adalah pendapat

pamanmu", dia mengisyaratkan hal ini kepada kami, -maksudnla

adalah Ali bin Abi Thalib-.

hnu Wahb berkata: Bisyr bin Bal$ menceritakan kepada

kami, dari Al Auza'i, dari hnu Syihab, dia berkata: Utsman
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memufuskan agar perempuan Anshar ifu menyapih anaknya,

sehingga dia bisa haid selama beberapa kali.

Ibnu Wahb berkata' Khalid bin Humaid Al Mahri

mengabarkan kepadaku, dari seseorang lang mengabarkan

kepadanya, dari hnu Syihab, bahwa Utsman mengufus seseorang

untuk menemui Taid bin Tsabit, dia ingin bermuqrawarah

dengannya terkait masalah Hibban bin Munqi&.7aid pun berkata,

"Dia harus menyapih anaknya dari perempuan itu, maka dia akan

haid." Utsman pun melakukan hal ifu. Kemudian Ibnu Wahb

menyebutkan kelanjutan khabar iru. Dan dengan inilah Malik

berpendapat.

Abu Muhammad berkata: Tindakan inilah 1ang lari dari

Kitab Allah &, yaifu melarang seorang perempuem menyrsui

anaknya agar haidnya cepat, sehingga iddalrnya sempurna, dan

hak warisnya pun batal. Namun disisi lain, menumt mereka dia lari

dari Kitab Allah &, sehingga mereka membatalkan perceraian

yang berhrjuan unfuk mencegah sang ishi mendapatkan warisan.

Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama fikih Malik terkait dengan

pemikahan orang yang sakit.

Sedangkan pelegalan perceraian dan penetapan hak waris

oleh mereka merupakan pendapat yang kontradiksi lagi nlata

kekeliruannya.

Kami telah menyebutkan sebelumnSn, bahwa Utsman tidak

membolehkan perceraian semacarn ihr, karena dia menyuruh

Abdurrahman merujuk istrinln setelah dia menjafuhkan thalak tiga.
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Ditanyakan kepada mereka, "Apakah kalian melihat

AMurrahman bin Auf itu lari dari Kitab Allah $ sehingga Utsman

melahrkan hal itu kepadanya?" Diantara jawaban mereka,

"lJtsman melakukan ifu terhadap orang yang fidak dicurigai

melakukan hal tersebut untuk lari dari Kitab Allah demi

menghilangkan perantara unhrk mendapatkan warisan-" Kami pun

berkata, "Lalu kenapa kalian berpendapat dengan pendapat Abu

Hanifah terkait dengan seorang perempuan yang dipaksa

merhranya unfuk melakukan hubungan suami isti, bahwa dia tetap

mendapatkan warisan? Karena bisa saja sang suami meminta

ayahnya unfuk melakukan hal itu agar istrinya f,dak bisa

mendapatkan warisan. Berapa banyak orang fasik yang

menganggap remeh hal ini terhadap istrinya, sehingga hal ini bisa

menghilangkan perantara unfuk mendapatkan harta warisan.

Lalu kenapa jika kalian adalah ulama fikih Malik, kalian

berpendapat dengan hal itu dalam masalah orang yang murtad

pada saat dia sakit? Karena kalian berkata, 'Kami tdak
mencurigainln bahwa dia murtad unhrk menghindari ahli

warisnya'. Berapa banyak orang yang lari dari negeri harbi (daerah

yang wajib diperangi) dan murtad karena emosi dan agar bisa

memarahi tetangganya sebab dia telah menyakitinya- Semua ini

adalah kontradiksi yang tidak samar lagi. [-alu bagaimana dengan

orang png murtad agar sang ishi tidak mewarisinya, kemudian dia

kembali lagi ke Islam? Kenapa kalian tetap memberikan warisan

kepada istrinya jika dia meninggal sebelum kembali ke Islam?

Tidak ada perbedaan antara memberikan warisan kepada isfuinya

yang sudah meninggal dan memberikan warisan kepadanya

lantaran adanya ikatan pemikahan, sementara dia adalah orang
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lain yang telah menjadi istri orang lain, seandainya dia

menggaulinya, maka dia wajib diralam."

Jika mereka berkata, "Dalam masalah ini tdak ada atsar."

Maka kami katakan, "Masalah seorang suami yang berada dalam

barisan perang juga udak ada atsar-nya. lalu kenapa kalian

membagikan hal ini terhadap wanita yang terthalak, sebagaimana

kalian membagikan itu terhadap orang yang menjahrhkan thalak?

dan kalian tidak memberikan warisan terhadap istri omng yang

murtad. Padahal sekelompok ulama salaf dari kalangan kaum

muslimin berpendapat, bahwa harta orang murtad ihr diberikan

kepada ahli warisnya."

Kami tidak tahu, bagaimana pendapat mereka tentang

orang sakit yang mempunyai isti budak t{anita, lalu dia

memerdekakan pada saat dia sakit, lalu budak wanita itu memilih

untuk berpisah dengannya; tentang seorang budak laki{aki yang

mempunyai istri perempuan merdeka, lalu dia menceraikannya

secara battah dalam keadaan sakit kemudian dia sendiri merdeka;

dan tentang seorang muslim yang mempunyai ishi Atrli Kitab, lalu

dia menjatuhkan thalak tiga kepadanya saat dia sakit. Kemudian

sang isbi menjalankan iddah dan memeluk Islam saat dia dalam

iddahatau setelahnya, atau setelah dia menikah lagi.

Sesungguhnya menjauhkan hak waris bagi sang isti juga

masuk ke dalam perceraian orang yang sehat, sebagaimana ia

masuk ke dalam perceraian orang yang sakit, dan terkadang orang

yang sehat itu meninggal sebelum orang yang sakit- Maka

hendaklah mereka memberikan warisan kepada sang isti dari

suami yang telah menjahrhkan thalak tiga kepadanya pada saat dia
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sehat, kemudian dia meninggal dunia se@ra mendadak atau

karena penyakit yang dideritanya.

Dan juga mereka tidak berbeda pendapat tentang orang

png melakukan perceraian ketika dia berperang atau terluka, lalu

lukanya itu tems merembet sehingga membuahln panik,

kemudian dia menggauli budak perempuannya hingga hamil, dia
berpikiran bahwa dia menggauli budaknya agar hamil-, sehingga

dia bisa menghalangi ahli waris ashabahnya mendapatkan warisan,

karena jika budak perempuan itu hamil kemudian melahirkan,

maka dia menghalangl ahli waris ashabah mendapatkan warisan.

Jika mereka berkata, "Terkadang budak perempuan itu

tdak harnil," maka kami menyanggah, "Terkadang lelaki ifu
sembuh dan terkadang budak perempuan itulah 5rang meninggal

sebelum dia. [-alu kenapa kalian berprasangka tentang orang yang

lebih l4nk unh.rk hidup, bahwa dia lari dari Kitab Allah €t?"

Mereka menjawab, 'Apabila dia menjatuhkan thalak tiga kepada

istrinla -sementara dia dalam keadaan sakit-, maka sesungguhnya

dia lari dari Kitab Allah & terkait dengan ka,rajibannya kepada

istinya, berupa nafkah dan pakaian yang wajib untukn1ra." Mereka

meuajibkan dia untuk mernberikan pakaian dan nafkah selamanya,

narnun mereka Udak menerapkannya. Kemudian mereka

menggunakan asumsi, bahwa dia Udak mau memberikan istrinya

warisan, padahal hal itu tidak wajib sedikit pun baginya.

Mereka tidak berselisih pendapat tentang seseoftmg yang

mengakui -pada saat dia sakit png membuatnyn meninggal dunia-

seorang anak, bahwa dia adalah kefurunannya, mevuarisi,

menghalangi ahli waris ashabah mendapatkan rrvarisan dan
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menggeser bagian seorang istri dari seperempat kepada

seperdelapan. [-alu kenapa mereka berkata, "Sesungguhnya dia

melakukan hal ihl hanya ingin mengeluarkan istrinSn dari ahli

waris." Sedangkan ulama fikih Hanafi meluluskan pelariannya dari

Kitab Allah @, karena mereka memutus hak waris sang istui ihr

setelah iddah selesai. Jadi, dalam satu kasus mereka

membolehkan, dia mengambil manfaat dengan pelariannya dari

Kitab Allah & dan dalam kasus yang lain, mereka melamng trntuk

memanfaatkannya. [ni adalah sikap yang kacau dan serampangan.

Habisnya iddahitu tmbul dari perceraian yang dilakukannya.

Ditanyakan kepada mereka, "Kalian melegalkan nikahnya

orang sakit, yang mana hal itu berdampak negatif terhadap ahli

waris, karena memasukkan orang lain yang almn bersama mereka

dalam menerima warisan. Lalu kenapa ketika kalian melegalkan

perceraian orang sakit, kalian meluluskan hukumnya dalam

memutuskan warisan?" Dan dikatakan kepada ulama fikih Maliki,

"Darimana kalian memberikan warisn kepada mul<hannafs (banci)

karena pemikahannya dengan seorang lelaki Snng sedang sakit,

sementara sang suarni tidak lari sedikit pun sebab hak waris yang

diperoleh banci tersebut, dan dia tidak menceraikannya pada saat

sakit. lalu bagimana bisa mengqiSnskan orang yang tidak lari

terhadap orang yang lari?"

Pendapat yang paling menghemnkan adalah, pendapat

ulama fikih Maliki tentang seorang perempuan yang diceraikan

oleh suaminya saat dia sakit, dan dia tidak menggaulinya, bahwa

perempuan itu tetap merr.rarisinya dan dia berhak mendapatkan

separuh maskawin- L-alu kenapa mereka berkata, "Lelaki ifu lari

dengan separuh maskawinDVd", lalu mereka memufuskan untuk
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memberikan semua maskawin kepadanya, sebagaimana pendapat

Al Hasan? Kenapa mereka berpendapat tentang seseorang yang

berkata kepada istrinya, "Jika kamu masuk ke dalam rumah Zaid,

maka kamu terthalak tiga," sementara orang ifu dalam keadaan

sehat. Lalu isfuinya mempunyai alasan (unhrk masuk ke rumah

Zaidl, sehingga dia menyuruh seseoftmg unfuk membawanya

masuk, lalu dia pun masuk ke dalam rumah Zaid, kemudian dia

berkata, "sesungguhnya aku melakukan ini agar dia (suaminya)

tidak mewarisiku," perempuan ini membawa lari warisannya. [-alu

kenapa mereka masih memberikan warisan darinya kepada

suaminya dengan alasan lari? Tetapi mereka tidak berpegang

tqluh dengan sebuah nash, qitns dan tidak pula dengan i//a/(suahr

alasan).

Dan pendapat yang mengherankan lainnya adalah, mereka

berpendapat, "Jika sang suami sehat, maka isfuinya fidak

mau.rarisinya." Mereka membolehkan dia untuk mengambil

manfaat dengan pelariannya dari Kitab Allah & iil<a dia sehat. Ini

adalah permainan. Tidak ada dari seoftmg sahabat pun yang

menyatakan, bahwa jika dia sehat, maka istuinya fidak

merruarisinya, kecuali [Jbai sendirian. Dan ulama fikih Malik telah

menentangnya dalam pendapatrya, "Kecrrali istinya menikah

lagi."

Sedangkan ulama fikih Hanafi menentangnya tentang

penerimaan warisan darin5a setelah iddah. Sebenamya mereka

semua bermain-main, tidak diragukan lagi.

Sebagian mereka berpendapat, "Jika orang yang sakit

membicarakan beberapa hukum kepada temannlra, dimana hulurn
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ifu tidak berlaku baginya dalam keadaan sehat, sehingga dia
dilarang untuk mengeluarkan yang lebih banyak dari sepertiga
hartanya dalam sedekah, pemerdekaan dan hibah. Sedangkan
perceraian juga demikian. "

Kami pun berkata, "lni pengambilan hujjah yang keliru
dengan kekeliruan yang lain. Tidak ada ketentuan apa pun yang
bisa mencegah orang sakit dari semua hartanya, bahkan dia
seperti orang yang sehat. [-alu darimana kar.rajiban mengqiyaskan
perceraian terhadap hal tersebut. sementara kami udak
mengetahui adanya dalil atas hal itu, baik dari nash(N eur'an dan
Hadits), ima', pendapat ulama terdahulu, pendapat yang bisa
dianalisis dan klaim yang dusta, sehingga pendapat ini juga batil
dengan yakin, dan Udak ada seorang lang tidak bisa mengklaim
apa saja yang dia kehendaki."

Kami telah membahas hal ini dalam pembahasan hibah di
dalam kitab ini, sehingga kami Udak perlu mengulanginya lagi.

Mereka berkata, "lni adalah pendapat mayoritas sahabat
,&." Kami berkata, "Orang yang berkata demikian telah

berbohong dengan bertagai macarn kebohongan. Sesungguhnya
dalam masalah ini ada beberapa riwayat yang berteda-beda lagi
kontradiktif dari lima orang sahabat, yaifu Umar, Utsman, Ali,
Aisyah Ummul Mukminin dan Ubay bin Ka'b."

Riwayat Ali jelas gugur dan tdak shahih, karena
diriwayatkan dari Ibnu wahb dan dari beberapa ulama dari Ali,
kemudian tidak diriwayatkan darinya, kecuali bahwa perempuan
yang terthalak pada saat suaminya sakit ifu tetap mendapatkan
warisan. Sementara kami berpendapat, "Dia tetap mendapatkan
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warisan selama dia tidak terthalak secara batbh." Kemudian dalam

riwa5ntrya juga disebutkan, bahwa dia mendapatkan warisan pada

masa iddah, dan bukan setelah iddah. Dia juga tidak mendapatkan

warisan, kecrrali suaminya ifu dalam keadaan sehat. Riwayat ini

gugur karena tidak sesuai dengan hukum png telah ditentukan

oleh ulama fikih Hanali dan Maliki. lalu bagaimana bisa demikian,

sementara kami telah mencanfumkan dari Ali riwayat yang sama,

yaihr dia tidak metmriskannya jika dia terthalak secara batbh.

Kami juga mencanfumkan riwalnt dari Ali, bahwa dia

memberikan warisan kepada seorang perernpuan png diceraikan

oleh Utsman pada saat dia dikepung, sementara mereka semua

tidak berpendapat dengan riwayat ini.

Riwapt dad Aislnh Ummul Mukminin fidak shahih, karena

Sa'id bin Abu Arubah tdak pemah sedikit pun mendengar

langsung dari Hiq/am bin Unpah, sehingga kami Udak tahu dari

siapa dia mengambilnya, dan dia menyelisihi pendapat ulama fikih

Maliki, sehingga dia mematahkan pendapat mereka dan bukan

menduhrng pendapat mereka. Maka riungrat ini pun gugur.

RiuraSat dari Ubay gugur tidak shahih, karena riwayat ini

dari seorang St/aikh Quraisy yang tidak diketahui srapa dia?

Kemudian riunyat ini pun menyelisihi ulama fikih Hanbali dan

Maliki, karena di dalamnp disebutkan, "Kecuali dia menikah lagi,"

sehingga kete*aitan mereka dengan orang gnng pertama kali

menentang pendapat mereka batil.

Sedangkan riwayat dari Umar sebelumnya adalah

munqathi', karena ia diriwayatkan dari lbrahim, dari Umar.

Sementam sebagian rir,rnlntku dari hnu Umar -riwapt ini masih
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dictrrigai-, dan kedua riwayat ini Udak mutbshil, karena Ibrahirn

tidak pemah sedikit pun mendengar dari Umar dan tidak pula dari

hnu Umar. Sedangkan yang shahih dari jalur periwalptan yang

telah kami sebutkan dari Ibrahim, dari Syuraih bersama setiap apa

yang diriwayatkan terkait dengan hal tersebut dari Umar adalah

menyelisihi pendapat ulama fikih Maliki, karena sang isti tidak

bisa mer,r,rarisi, kecuali dalam masa iddah. Sementara ulama fikih

Hanafi tidak mempunyai dalil selain riwayat ini.

Berapa banyak kisah yang di dalamnya mereka menyelisihi

sekelompok sahabat yang tidak pernah diketahui satu orang pun

yang menyelisihi mereka. Sebagaimana pendapat Umar tentang

seorang perempuan yang suaminya menghilang dan selainnya.

Benar, demikian juga dalam riwayat ini, karena di dalamnya

menyebutkan, riwayat yang disampaikan oleh Urwah Al Bariqi

sampai pada Syraih dari Umar bin Al Khaththab, bahwa luka

orang laki-laki dan perempuan ifu sama, kecuali \i<a mudhihah

fluka yang sampai melepaskan daging dari tulang), maka wajib

membayar sepamh, dan apabila dia menjafuhkan thalak tiga

kepada istinya, maka sang isfui ifu meru,rarisinya selama dia berada

dalam masa iddah.

Diantara kebatilan adalah menjadikan sebagian keputusan

Umar sebagai hujjah, dan sebagian yang lain tdak, karena mereka

semua tidak berpendapat dengan riwayat ini.

Kami telah menyebutkan dari Umar dengan jalur

periwayatan yang paling shahih, bahwa dia berkata kepada

Ghailan bin Salamah -dia telah menceraikan beberapa istinya

pada saat dia sehat-, "Jika kamu meninggal, aku akan memberikan
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warisan kepada mereka dari hartamu." Sedangkan mereka tidak

berpendapat dengan riwayat ini. Bagaimana bisa, sementara

pendapat Umar iru shahih dari Ibnu Umar dan AMullah bin Auf -
saudara AMurrahman bin Auf, dan dia juga seomng sahabat-.

Pendapat yang seperti pendapat kami diriwayatkan juga dari Ali,

begifu juga dengan riwayat yang datangnya dari Aburrahman bin

Auf.

Sedangkan riwalnt dari Utsman, kami telah sebutkan

bahwa dia Udak melihatrln sebagai perceraian dan dia

memerintahnln unfuk menrjuk istrinya. Rirlapt ini berbeda

dengan dua kelompok di atas (ulama fikih Hanafi dan Maliki).

Kemudian riuraft dari orang-oftmg tsiqah juga terjadi

perbedaan: AMullah bin Az-Zubair dan Hamrnad bin Salarnah

meriwalntkannln dari Hisyam bin Urvrah, dari aphnya, 5pifu

Urwah bin Az-Zuban, bahwa dia tdak membrikan rraarisan

kepadarryra (perempuan yang dicerai saat suaminla saldt), kecuali

dalam masa iddah. Dernikian iuga, Abu Awanah meriunyatkan

dari Umar bin Abu Salamah bin AMurrahman bin Auf, dari Abu

Salamah.

Urwah bin Az-Zuban dan Muhammad bin Amr bin

Alqamah meriwaSratkan dari Abu Salamah, Thalhah bin Abdullah

bin Auf dan Husyaim, dari Umar bin Abu Salamah, dari Abu

Salamah dan hnu Al Musaryib, bahwa dia memberikan warisan

kepadanln setelah masa iddah. Jadi, salah safu dari dua riwayat ini

menyelisihi pendapat ulama fikih Hanafi, dan tidak diragukan lagi

bahwa dalam salah safu riwayrat ini terdapat salah paham, kami

tidak mengetahui 5rang manakah dari dua riwayat itu? Tidak boleh
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memufuskan hukum dengan berpedoman pada riwayat yang jelas

ada kesalahpahaman di dalamnya. Namun udak diketahui kapan

ihr bisa terjadi?

Diriwayatkan kepada kami dari Utsman, bahwa Taid

menceraikan istuinya pada saat dia menderita penyakit lumpuh,

lalu dia masih hidup selama dua tahun, kemudian meninggal

dunia, maka Utsman memberikan warisan kepada istinya.

Sementara mereka tidak berbeda pendapat, bahwa orang yang

terkena penyakit lumpuh tidak bisa mewarisi isti yang telah

diceraikan sebab penyakit itu. Maka keterkaitan mereka dengan

Utsman pun batal.

Hal yang mengherankan adalah, ulama fikih Hanafi

berpendapat, 'Jika sang istri memohon perceraian saat suaminya

sakit, lalu dia pun menceraikannya, maka dia udak bisa

mer,r.rarisinya." Riwayat yang tsabit dari Abdurrahman, bahwa dia

menceraikan sang istri setelah sang istri memintanya unfuk

menceraikan, sehingga Abdurrahman pun marah. Jadi, mereka

menyelisihi Utsman dalam masalah ini.

Maka pendapat mereka tidak lagi memiliki keterkaitan

dengan para sahabat ,&.

Jika ada yang bertanya, "Kalian telah meriwayatkan dari

Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Al Husain bin Ali

menceraikan istin5n pada saat dia sakit, lalu istinya itu tetap

mewarisinya?" Kami menjawab, "Di dalam riwayat ini tidak ada

hujjah sedikit pun. Pertama, riwayat ini mungkar, karena di

dalamnya menyebutkan, bahwa Al Husain menceraikan isfuinya

pada saat dia sakit, lalu sang isti ifu manrarisinya. Padahal Al
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Husain rg fidak meninggal dunia secarl normal, tetapi dia

meninggal dunia dengan terbunuh. Jadi, jelas bahwa dia sembuh

dari penyakitnSn itu, sehingga riwayat ini menyelisihi kedua

kelompok itu (ulama fikih Maliki dan Hanafi). Kedua, riwaSnt ini

munqathi', karena Muhammad bin Ali bin Al Husain udak hidup

semasa dengan Al Husain dan tidak pula Al Hasan. Kemudian di

dalamnya tidak disebutkan siapakah yang memberikan warisan

kepadanp. Al Husain juga tidak mengabarkan, bahwa istinya itu

mannrisin3la."

Sebagian mereka berkata, "Kalian telah meriwayatkan

bahwa Utsman berkata kepada AMurrahman, 'Jika kamu

meninggal dunia, aku akan memberikannSn warisan dari hartamu'.

AMurrahman berkata, 'Aku sudah tahu'." Mereka melanjutkan,

"Hal itu mengindikasikan adaryn kesepakatan dengan perkataan

Utsman dalam masalah tersebut."

Kami pun berkata, "Sekali-kali udah ungkapan itu tdak
mengindikasikan, bahwa dia sepakat dengan perkataan Utsman

dalam masalah ihr, bahkan di dalamnya terkandung makna lain,

yaitu aku mengehhui apa lnng dia beritahukan kepadaku, bahwa

ini bukan pendapatnu." Jadi, batallah setiap pendapat 5nng
mereka sampaikan dari seorang sahabat .g dalam masalah ini.

Sebagian mereka ada yang menentang riwayat yarry tsabit

hnu Az-Zubair, bahwa perempuan yang dithalak secara battah int
tidak bisa mev.rarisi berdasarkan dengan apa lnng diceritakan oleh

Sa'id bin AMul Bar Al Balansi kepada kami, dia berkata: AMullah

bin Abu 7,aid N Maliki menceritakan kepada kami, hnu Utsman

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm
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menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sya&an

menceritakan kepada kami, Mu'alla bin Manshur menceritakan

kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj

bin Arthah, dad Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Az-zubat,

dia berkata: hnu Auf menceraikan istinya, llaitu Al Kalibi5ryah -
sementara dia (hnu Auf) dalam keadaan sakit dengan thalak tiga-,

lalu hnu Auf meninggal dunia, maka Utsman memberikan warisan

kepadanya (Al l(albiwah) dari hartanya 0bnu Au0. Ibnu Az-Zubair

berkata, "seandainya Utsman tidak memberikannya warisan, maka

aku tidak berpendapat bahwa perempuan yang terthalak berhak

mendapatkan warisan."

Abu Muhammad berkata: Al Hajjaj bin Artha'ah halik

la$ saqith (dha'ifl. Tidak ada png menentang riwapt Imam png

masyhur, yaitu lbnu Jurarj, dari hnu Abi Mulaikah dengan

menggunakan riwayatrya (Al Hajjaj bin Artha'ah), kecuali orang

bodoh atau orang yang menampakkan kebatilan lagi suka

berbantahan unhrk membantah kebenaran dengannya (riwayat Al

Hajjaj bin Artha'ah). Jauh sekali bagrnrn unh.rk melalukan hal itu,

dan udaklah orang yang melakukan ini, kecuali hanya

menampakkan kekurangannya, kebodohannp atau sedikitrya rasa

wan'.

Jadi, setiap apa !,ang mereka katakan dalam masalah ini

batal, dan jelas sekali bahwa hal itu adalah kekeliruan yang mumi.

Sementara pendapat yang shahih adalah perempuan 5nng dithalak

secara battah dalam keadaan sang suami sakit atau perempuan

yang terthalak dalam keadaan seperti ini, lnng mana dia (sang
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suami) tidak melakukan hubungan suami isti dengannya, maka

tidak ada hak waris diantara keduanya.

Demikian juga dengan perempuan yang terthalak dengan

thalak nj'i dalam keadaan sang suami sakit apabila dia tidak

merujuknya sehingga dia meninggal dunia, maka tidak ada hak

waris bagrrya, sehingga sang suami mengakui telah

melakukan hal ifu secarcr terang-terangan agar si isbi tidak bisa

maurrarisinya. Karena sang suami melakukan apa yang dibolehkan

baginya, yaifu perceraian yang dengannya Allah S memutuskan

hak waris diantara keduanya, dan dengannya pula Dia

memufuskan hukum suami isti diantara keduanya.

Demikian juga jika dia menjatuhkan thalak saat dia disekap

unhrk dibunuh, baik dengan cara yang hak atau batil; atau untuk

dirajarn karena berzina, tidak ada bedanya, karena tidak ada safu

nash pun png membedakan antara perceraian mereka dan selain

mereka.

Tidak boleh mengambil harta warisan lantaran adanya

hubungan suami isti, kecuali sang istri atau suami, sang isti
mev,arisi sang suami, sebagaimana sang suami mev,rarisi sang isti;
tidak boleh mengambil warisan sebab ikatan anak, kecuali anak

laki-laki atau perempuan; tidak boleh juga mengambil warisan

sebab ikatan alnh, kecuali agah; dan tidak boleh pula mengambil

warisan sebab ikatan ibu, kea.rali ibu. Tidak ada pertedaan sedikit

pun diantara semua ifu.

Sedangkan orang yang membeda-bedakan antara itu adalah

orang yang memakan harta secara batil. Barangsiapa lrang

diriwayatkan secara shahih darinya, bahwa dia memufuskan hal iht
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dari para sahabat a$, maka dia mendapatkan pahala dalam setiap

keadaan; baik keadaan salah atau pun keadaan benar. Namun

keburukanlah bagi orang yangbu-taqlid pada sebagian apa yang

mereka (para sahabat) ijtihadkan dan menyelisihi mereka dalam

sebagian yang lain, karena itu merupakan penenhran hukum

dalam agama dengan hawa nafsu dan kebatilan. -Hanya kepada

Allah lah kami memohon taufik.-

L977. Masalah: Perceraian seorang budak dengan

dirinya sendiri bukan melalui majikannya, perceraian seorang

budak terhadap istrinya yang juga menjadi budak atau merdeka,

dan perceraian seorang yang merdeka terhadap istrinya yang

menjadi budak atau merdeka, semua ifu adalah salna. Tidak ada

satu pun yang haram dari apa yang telah kami sebutkan terhadap

orang yang menjatuhkan thalak dari orang yang telah kami

sebutkan, kecuali dengan thalak tiga, baik secara langsung atau

terpisah-pisah, bukan yang kurang darinya.

Dalilnp adalah firman Allah &,

GU"i'Wd41'j:i'Etit-
"Apabila kamu menceraikan isti-istimu maka hendaHah

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi)

iddahnSn 9nnT waiar)," (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)'

Firman Allah &,

<; * 6 J; u:"$ 3,lll * +t"pr'iLK $Y
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"Apabila lamu menikahi perempwn-Wrempuan

beriman, kemudian l<amu eraikan mereka sebelum

mencampurinSa," (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

Dan firman Allah &,

245 
frE'u idaf;'K"{trt';;;s

"Dan kawinkanlah oftng-orang yang sendiian diantara

kamu, dan onng-orang Wng layak (berkawin) dai hamba-hamba

saha5amu yang lelaki dan hamba-hamba sahaSnmu yang

perempuan." (Qs. An-Nuur l24l: 32l,.

Allah @ menyamakan antara perceraian setiap lelaki yang

menikah, baik merdeka atau budak, orang Arab atau Ajami (non

Arab), orang sakit atau orang sehat.

\5'$rLtft
" Dan frdaHah Tuhanmu lury." (Qs. Maryam [19]' 64).

Kami bersaksi dengan penyaksian Allah &, bahwa

seandainya Dia ingin membedakan antara semua ifu, maka Dia

Udak akan menangguhkannya, tidak akan melupakannya dan Dia

Udak akan menipu kita dengan menyembunyikannya, justr.r Dia

akan menj kepada kita melalui lisan Rasul-Nn #. [-alu

karena Dia tidak melakukan hal itu, maka demi Allah-, Allah &
tidak berkehendak unfuk membedakan antara semua ihr.

Dan berdasarkan beberapa yang telah kami sebutkan,

jelas bahwa perceraian itu dilakukan oleh lelaki png menikah

'nn9kamu
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(sang suami) bukan melalui yang lainnya. Jadi ynng masuk dalam

kategori ini adalah orang merdeka dan budak, keduanSTa sama saja

tanpa diragukan lagi.

Dalam hal ini ulama fikih Maliki, Hanafi dan AsySyafi'i

sepakat dengan pendapat kami.

Ulama fikih Hanafi sepakat dengan pendapat kami, bahwa

perempuan merdeka itu Udak haram bagi suaminya yang menjadi

budak, kecuali dengan thalak tiga.

Sedangkan ulama fikih Asy-Syafi'i dan Maliki sepakat

pendapat kami, bahwa budak perempuan fidak haram bagr

suaminya yang merdeka, kecuali dengan thalak tiga. Namun

mereka berselisih pendapat dengan kami terkait dengan budak

perempuan png menjadi istri seorang budak lelaki.

Firman Allah &, t;;?g.n '8 &'^i b ';'J1iI rfi1l6 r,,t6

"Kemudian jika si suami menthalakryn (sesudah thalak yang

kdua), maka perempuan itu frdak lagi halal bagin5n hngga dia

kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah l2l: 230) setelah

firman-Nya , "*V'bi 5 r.lAbg| I'Sa'; '{tg,i " Thalak (yans

dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh ruiuk kgi dengan cara

tnng ma'ruf alau menceraikan dengan cara tartg baik." (Qs. Al

Baqarah 12l 2291 memutuskan, bahwa pendapat kami-lah yang

benar, dan menjadi pendukung, bahwa pendapat kami-lah yang

hak, karena Allah & tidak mengkhususkan hal ifu kepada orang

yang merdeka dan bukan budak.

Perbedaan pendapat lrang telah kami sebutkan itu,

diantamnya akan kami sebutkan ins5n Allah, semoga Dia
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memberikan kemudahan unhrk menyebutkannya dengan karunia-

Nya, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah yang

Maha tinggi lagi Maha agung: Diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq; dari hnu Juraij, dari Atha', bahwa hnu
Abbas berkata, "Perceraian seorang budak melalui majikannya

diperbolehkan, kemudian jika dia (sang majikan) telah menjatuhkan

thalak, maka istri budak itu terthalak satu jika keduanya (suami

istri) sama-sama miliknya. Namun jika budak lakilaki itu miliknya,

sedangkan yang perempuan milik selainnya, maka majikan budak

laki-laki itu bisa juga menjahrhkan thalak jika dia mau."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat juga menceritakan kepada

kami, Ahmad bin AMullah bin Abdul Bashir menceritakan kepada

kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Abdussalam Al l(husyani menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami,

Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Sufuan

Ats-Tsauri, dari AMul Karim Al Jazari, dari Atha', dari hnu
Abbas, dia berkata, "Perceraian seorang budak dan perpisahannya

bukanlah apa-apa."

Abu Muhammad berkata: Hal ini bersifat umum bagi

perempuan merdeka dan budak perempuan.

Diriwayatkan juga dari jalw periwayatan Abdurrazzaq; hnu
Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan

kepada kami, bahwa dia mendengar Jabir bin AMullah berkata

tentang seorang budak perempuan dan budak laki{aki, "Majikan
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keduanya boleh menikahkan antara keduanya dan juga boleh

memisahkan antara keduanYa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; hnu

Jurarj menceritakan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan

kepadaku, dari Abu Al Asya'tsa' bahwa dia berkata, "Tidak ada

thalak bagi seorang budak, kecuali seizin majikannya. Jika dia

menjatuhkan thalak dua, maka majikannya itu bisa untuk tidak

melegalkannSn jika dia mau."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Ismail bin

Abu Khalid, dari fuySya'bi, dia berkata, "Para ulama Madinah

tidak melihat seorang budak mempunyai hak menjatuhkan thalak,

kecuali seizin majikannya." Ini adalah pendapat yang pertama'

Pendapat kedua, sebagaimana yang diriwaptkan kepada

kami, dari jalur periwayatan Abdunazzaq; dari hnu Juraij, Hisyam

bin urwah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Kami bertanya

kepada Urwah -yaihr ayah Hisyam-, tentang seoEmg lelaki yang

menikahkan budak laki{akiqn dengan budak perempuan'

"Apakah pantas majikan itu menarik kembali budak perempuan ihr

dari budaknya tanpa kerelaannya?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi

saat demikian, dia membelinya dan telah menikahkannya'"

Pendapat ketiga, sebagaimana yang diriwaptkan kepada

kami dari jalur periwayatan Auurrazzaq; dari hnu Juraij, bahwa

dia bertanp kepada Atha', "Bolehkah aku mengambil kembali

budak perempuan dari seorang budak laki-laki milik suatu kaum,

sementara akr telah menikahkannya dengan budak laki-laki itu?"

Atha. menjawab, 'lya, dan aku meridhainya." hnu Juraii berkata,

"Budak laki-laki ihr tidak mau, kecuali mengembalikan semua
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rnaskawinnya-" Atha' berkata, "Semua maskawin ihr miliknya.

Namun iika dia tdak mau juga, maka ambillah budak

perempuanmu jika kamu mau kemudian nikahkanlah dengan

orang merdeka." Kemudian Atha' kembali dan berkata,

"Janganlah kamu mengambilnya dari orang yang merdeka,

walaupun kamu telah memberikan maskawin itu, jangan pula

kamu menjadikan dia sebagai pelayan dan jangan pula kamu

menjualnya."

Pendapat keempat, diriwayatkan dari lalur periwayatan

yartg mtnqathii dari Umar bin Al Khaththab, "Apabila seorang

budak laki-laki menikah tanpa izin majikannya, maka nikahnya ihr

haram. Namun jika dia menikah dengan seizin majikannya, maka

thalak berada di tangan orcng yang menghalalkan kemaluan."

Diriuayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Nafi', dari

hnu Umar, "Jika seoftmg majikan mengizinkan budaknSn unfuk

menikah, maka perceraian tidak berlaku bagi istinya, keorali

budak itu menceraikannya, dan jika dia tidak mau mengambil

budak perempuan budak laki-lakinya, maka tdak ada dosa

baginya."

Diriwa5ratkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari hnu
Juraij dari Amr bin Dinar, bahwa Abu Ma'bad mengabarkan

kepadanya, bahwa budak laki-laki milik hnu Abbas, dan dia

mempun5ni isti budak perempuan milik hnu Abbas, lalu dia

menceraikannya secara batbh. hnu Abbas berkata, "Tidak ada

thalak bagimu, maka rujuklah dia." Namun budak itu tidak mau.

AMurrazzaq berkata: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari

Simak bin Al Fadhl, bahwa seorang budak itu bertanyra kepada
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hnu Umar. hnu Umar berkata kepadanya, "Janganlah kamu

merujuknya, walaupun hnu Abbas memukul kepalamu."

Diriwaptkan secara shahih dari Sa'id bin Jubair,

"Perceraian ifu berada ditangan seorang budak-"

Diriwayatkan secara shahih dari Sa'id bin Al Musa5ryib,

,.Apabila seorang majikan menikahkan budakryn, maka dia tidak

boleh memisahkan diantara keduanya. "

Diriwayatkan pula secara shahihdari Syffaih, Al Hasan dan

hrahim, bahwa perceraian ifu berada di tangan seorang budak. Ini

adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, AsySyafi'i, Abu Sulaiman

dan para sahabat mereka.

Berapakah jumlah thalak yang membuat seorang budak

perempuan yang menjadi istri seorang budak laki-laki yang haram

untuk merujuk kembali, atau perempuan png merdeka? Dan

berapakah budak perempuan atau perempuan merdeka yang

menjadi istri orang merdeka bisa ifu haram? Maka diriwayatkan

kepada kami dari jalur periwayatan Ishaq bin Ahmad; Al uqaili

menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal

menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami,

Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah,

dari sa'id bin Al Musayyib, dari AIi bin Abi Thalib, bahwa dia

berkata, " Sunnah ihr terganfung seomng wanita"' Maksudnya

adalah, thalak dan iddah. Hammam berkata, "Aku fldak ragu dan

bimbang dalam hal ini."
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Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat

Qatadah. Diriunyatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

AMurrahman bin Ziyad menceritakan kepada kami, dari Syr'bah,

dari Asy'ats bin Saqqar, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari hnu
Mas'ud, dia berkata, "Sunnah yang ada pada seorang wanita

adalah thalak dan iddah;'

Diriwayatkan dari jalur periwa5ntan AMurrazzaq; dari

Muhammad bin Yahya, dan bukan hanya satu periwayat, dari Isa,

dari AqlSya'bi, dari dua belas orang sahabat Nabi $, mereka

berkata, "Thalak itu tergantung pada pihak lelaki dan iddah it;.t
terganfung seoftmg perempuan. "

Diriwalntkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah,

dari Hamrnad bin Abu Sulaiman, Daud dan Qatadah. Hammad bin

Abu Salamah berkata: Dari hmhim. Daud berkata: Dari Asy-

Sya'bi. Sedangkan Qatadah berkata: Dari Al Hasan. Mereka

semua berkata, "Seorang budak bisa menjah.rhkan thalak tiga

kepada seoftmg perempuan merdeka, dan dia menjalankan iddah

selama tiga kali haid. Sedangkan seorang laki-laki merdeka bisa

menjafuhkan thalak dua kepada seorang budak perempuan, dan

dia menjalankan iddah selama dua kali haid."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal;

Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ayy,rb As-Sikhtiyani

menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin dan Al
Hasan, berkata, "Thalak dan iddah ifu tergantung

seorang perempuan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur;

Sufuan menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari
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Ikdrnah, dia berkata, "Seorang budak bisa menjafuhkan thalak tiga

kepada seorang perempuan merdeka, sedangkan seorang laki-laki

merdeka bisa menjahrhkan thalak dua seorang perempuan budak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

SSnibah; hnu Ulayyrah menceritakan kepada kami, dari Alyub As-

Sikhtiyani, dari Nafi', dia berkata, "Seorang budak perempuan bisa

dithalak secara battah, baik oleh seorang lelaki ifu merdeka atau

budak, dengan dua kali thalak."

Ayyub berkata, "Dan telah tsabit dari hnu Mas'ud, bahwa

thalak dan iddah itu terganfung seorang perempuan."

DiriwaSatkan dari jalur periwalntan hnu Abi Sfibah; Zaid

bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dari Saif, dari Mujahid,

dia berkata, "Apabila seorang perempuan merdeka menjadi ishi

seorang budak, maka thalaknya itu adalah tiga dan iddahrrya nga

kali haid. Dan apabila seorang budak perempuan menjadi isti
orang merdeka, maka thalaknya adalah dua dan iddalmyadua kali

haid."

Diriwa3ntkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal;

Sytr'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakarn bin Utaibah

dan Al A'masy. Al Hakam berkata: Dari hrahim, bahwa Abidah

As-Salmani bertanya tentang seseorang yang mempunyai isti
seorang budak, lalu dia menjatuhkan thalak dua kepadanya,

kemudian dia membelinya untuk bisa menggaulinya? hrahim tidak

membolehkannya. Al A'masy berkata: Dari Abu Adh-Dhuha, dari

Masruq tentang seseorang yang mempunyai isti seorang budak,

lalu dia menjatuhkan thalak dua kepadangn, kemudian dia

membelin3n? Masruq memakruhkan jika dia menggaulinSn.
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Dan dengan inilah Sufuan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay,

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berpendapat. Mereka semua

meriwayatkan dari Ali -dan diriwayatkan secara shahih darinya-,

hnu Mas'ud, hnu Abbas dan duabelas sahabat "&. Namun ada

riwayat dari seorang diantara mereka yang tidak shahih. Bisa jadi

karena munqathi'dan bisa jadi karena diriwayatkan dari Asy'ats

bin Sawwar dan Isa Al Haththan, -keduanya dha'if. Namun

riwayat ni shahih dari Qatadah, An-Nakha'i, As5rSya'bi, Masnrq,

Abidah, Al Hasan, hnu Sirin, NaIi' maula hnu Umar dan Mujahid.

Sekelompok ulama berpendapat -dengan menyelisihi

pendapat tersebut-, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami,

dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari hnu

Syihab, Qabishah bin Dzu'aib mengabarkan kepadaku, bahwa dia

mendengar Zaid bin Tsabit berkata, "Apabila sang suami merdeka

sedangkan istinya seorang budak, maka dia bisa menjafuhkan

thalak tiga dan dia menjalankan iddah selama dua kali haid.

Namun jika dia seorang budak, sedangkan istrinya perempuan

merdeka, maka dia bisa menjatuhkan thalak dua dan dia

menjalankan iddah salama tiga kali haid."

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari hnu
Juraij, dari AWub As-Sikhtiyani: Raja' bin Haywah menceritakan

kepada kami, dari Qabishah bin Dzu'aib, dari Aisyah Ummul

Mukminin, bahwa seorang budak laki-laki menjatuhkan dua thalak

kepada istrinya yang merdeka, lalu dia bertanya kepada Aisyah.

Aisyah pun menjawab, "Janganlah kamu mendekatinya."

Diriwa5ntkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musagryin, dia berkata:
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Memuhrskan tentang seorang budak mukatab yang menjafuhkan

dua thalak kepada istrinya yang merdeka, bahwa istrinya ifu tidak

halal baginya sehingga dia menikah dengan lelaki lain'

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Auurrazzaq; dari

Abdullah bin Ziyad bin Sam'an, bahwa Abdullah bin Abdurrahman

Al Anshari mengabarkan kepadanya, dari Nafi', dari Ummu

Salamah Ummul Mukminin, seperti pendapat Utsman dan Zaid.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan hnu Abi syaibah;

Waki' menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari lkrimah, dari

hnu Abbas, bahwa dia berkata, "Thalak ifu tergantung seorang

laki-laki, sedangkan iddahterganhrng seorang perempuan"'

Diriwaptkan dari jalur periwayatan lbnu Abi slraibah; Ali

bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Umar, dari Nafi', dari

hnu umar, dia berkata, "Apabila seorang perempuan merdeka

menjadi isti seorang budak, maka dia terlhalak ba'in darinya

dengan thalak dua dan iddahrya tiga kali haid. Apabila seorang

budak perempuan menjadi istri orang png merdeka, maka dia

terthalak ba'indengan thalak tiga dan iddahtyadua kali haid."

Diriwa5ntkan dari ialur periwaSatan Auurrazzaq; dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al

Musalryib, dia berkata, "Thalak terganhrng para lelaki sedangkan

iddah terganfung Para wanita. "

Diriwayntkan dari jalur periunptan hnu Abi Sfibah; dari

Waki', dari AsySya'bi, dari Makhul, dia berkata, "Thalak

tergantung para lelaki sedangkan iddahterganfung para wanita."
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Diriwalptkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari lbnu
Juraij, dari Affra', dia berkata, "Thalak tergantung para lelaki,

sdangkan iddahtergantung para wanita."

Diriu4ntkan dari jalur periwayatan lbnu Wahb: Para ulama

menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Muhammad, Salim

bin Abdullah, Abu Salamah bin Abdurrahman, Umar bin AMul
Aitz, Yahlru bin Sa'id, Yazid bin Qusaith, AMurrahman bin
AMullah bin Al Hadir, Abu Az-Znad, Sulaiman bin Yasar,

Muhammad bin AMurrahman bin Tsauban dan Amr bin Syr'aib,
"Thalak terganfung para lelaki sedangkan iddah terganfung para
rilranita-"

Ini adalah pendapat Malik dan Asy-Syafi'i. Mereka semua

meriwa5ntkan dari Zaid bin Tsabit, Utsman, Ibnu Abbas, lbnu
Umar -dan tidak shahih dari selain mereka-, Sa'id bin Al MusaSryib

dan Atha', sdangkan selain ifa.t munqathi'.

Sekelompok ulama berpendapat, "Hukum ini unfuk orang
png merdeka secara khusus." Sebagaimana yang diriwayatkan

kami dari jalur periunyatan Hammad bin Salamah; dari Ubaidullah

bin Umar, dari Nafi', dari hnu Umar, dia berkata, "Omng lelaki
yang merdeka bisa menjahfikan thalak dua kepada seorang budak

perernpuan dan dia menjalankan iddah selama dua kali haid.

Sedangkan seorang budak laki-laki bisa menjatuhkan thalak dua

kepada sorang perempuan merdeka dan dia menjalankan iddah
selama tiga lGli haid." Dengan inilah Utsman Al Batti
berpendapat.

Sekelompok ulama lagi memilih pendapat seperti pendapat

kami, sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan
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kepada kami, Isma'il bin Ishaq An-Nashri menceritakan kepada

kami, Isa bin Habib menceritakan kepada kami, Affiurrahman bin

AMullah bin Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri

menceritakan kepada kami, kakelilm yaitu Muhammad bin

Abdullah menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMullah

menceritakan kepada kami, Sufuan bin Uyainah menceritakan

kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad, maula [&/nu

Abbas, dari hnu Abbas, bahwa budak miliknya menjahrhkan

thalak dua kepada istuinya, lalu hnu Abbas menluruhnya untuk

merujuknya. hnu Abbas berkata kepadan5n, "Dia itu milikmu,

maka halalkan dia dengan kepemilikan." Dengan inilah Abu

Sulaiman dan semua ulama fikih Azh-zhahiri berpendapat.

Abu Muhammad berkata: Kelompok pertama

melakukan kekacauan dengan apa yang diritualntkan kepada kami

dari jalur periwaSntan Abu Daud; Muhammad bin Mas'ud

menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada

karni, dari lbnu Jqraij, dari Muzhahir bin Aslam, dari Al Qasim bin

Muhammad, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi $, beliau

bersaMa,

.1t*L A'i";t gt;4ls Yltrisvb

" Thakk budak perempwn adalah dw kali thakk,

sdangl<an quru' (iddah) ryn dua kali haid-"

Abu Ashim berkata: Dengan sanad ini Muzhahir

menceritakan kepadaku, dari Al Qasim, dari Aiq/ah, dari Nabi $,
hanla saja beliau bersaua, "sdanglan iddahnSn dua kali haid."
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Humam menceritakan kepada karni, Yahya bin Malik bin

A'idz menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Ghassan menceritakan

kepada kami, Abu Yahya Takariyya bin Yahya As-Saji

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il bin Samurah

Al Ahmasi menceritakan kepada kami, Umar bin Syabib Al Musli

menceritakan kepada kami, AMullah bin Isa menceritakan kepada

kami, dari Athil4rah, dari hnu Umar, dia berkata: Ra$lullah #i
bersabda,

et*; 6y: ,g6;.r\i iry,b

" Thalak budak perempuan adalah dua kali thalak,

sdangkan iddahnSa dua kali haid."

Mereka berl",ata: Kefika kami sepakat dengan ulama fikih

Maliki dan AqrSyafi'i, bahwa iddah budak perempuan separuh

iddah perempuan merdeka, sementara thalak adalah lang
ma,rnjibkan adanya iddah, maka dapat diambil kesimpulan, bahwa

thalak budak perempuan juga separuh thalak perempuan merdeka.

Mereka berkata: Ketika had seorang budak laki{aki dan

perempuan separuh .6adlaki-laki dan perempuan merdeka, maka

sarna saja keduanya berzna dengan lelaki merdeka atau

perempuan merdeka; atau dengan budak laki-laki atau budak

perempuan.

Ketika had seorang perempuan yang menuduh dr:a

terhadap lelaki merdeka atau budak laki-laki, dan te*radap budak

perempuan dan perempuan merdeka adalah separuh hd
perempuan merdeka, maka wajib adanya thalak unfuknya demikian

juga. Kami tidak mengetahui hujjah bagi mereka selain ini.
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Abu Muhammad berkata: Kedua atsar di atas gugur,

karena salah safunya dari jalur periwayatan Muzhahir bin Aslam,

dia termasuk periwayat yang dha'if.

Sedangkan di dalam atsaryang kedua ada Umar bin Syabib

Al Musli dan Athiyyah. Keduanya juga merupakan periwayat yang

dha'if.

Abu Ashim yang meriwayatkan darinya dan Al Bukhari juga

menilai dia dha'if.

Sufuan Ats-Tsauri dan Ahmad bin Hanbal menilai dha'if

Athiyyah.

hnu Ma'in dan As-Saji menilai dha'if Umar bin Syabib.

Sehingga gugurlah keterkaitan dengan keduan5n.

Sedangkan mengqiyaskan perceraian terhadap qadzaf

(tuduhan zina), zina dan iddah yang dilakukan oleh mereka, maka

kenapa mereka tidak mengqiyaskannya terhadap apa yang

disepakati oleh kaum muslimin, yaitu iddah budak perempuan

dengan melahirkan kandungan seperti iddabnya perempuan

merdeka.

Karena had seorang budak laki-laki dan perempuan dalam

kasus pemotongan, pencurian dan perampasan, semua itu sama

seperti orang laki-laki dan perempuan yang merdeka. Apalagi

ulama fikih Hanafi berpendapat, "Sesungguhnya masa

penangguhan seorang budak laki{aki yang impoten dari istri

seorang budak dan orang merdeka seperti masa laki-laki

merdeka; puasanya budak laki-laki dalam kasus zhihar seperti
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puasanya laki-laki merdeka; dan dalam kasus kafanh sumpah juga

demikian, sehingga pendapat ini batal."

Kemudian kami memperhatikan apa yang dijadikan hujjah

oleh kelompok yang kedua, maka kami mendapati apa yang

diriwa5ntkan kepada karni, dari jalur periwayatan Abdurrazzaq;

Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin

Ziyad bin Sam'an mengirim surat kepadaku, bahwa Abdullah bin

Abdurrahman Al Anshari mengabarkan kepadanya, dari Nafi', dari

Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa budaknya menceraikan

istrinya yang merdeka dengan thalak dua. lalu Ummu Salamah

meminta fatwa kepada Nabi $. Beliau pun bersaMa,

.!?L\3'.# &"fl;',;?
" Perempuan ifu hanm bagimu, sehingga dia menil<ah

dengan lelaki selain l<amu."

Mereka berkata, "Apabila rlad budak laki-laki sepan:h had
laki-laki merdeka, maka pasti perceraiannya juga separuh

perceraian laki-laki merdeka. "

Qiyas ini berselisih dengan qryas kelompok yang pertama.

Dan semua itu adalah batil serta klaim tanpa hujjah. Dikatakan

kepada mereka, "Kenapa kalian tidak mengqiyaskan perceraian

laki-laki merdeka terhadap persamaannya dengan laki-laki

merdeka dalam masalah had penanrian dan perampasan, juga

terhadap apa yang dibolehkan baginya oleh Malik, yaihr beristoi

empat seperti laki-laki merdeka, juga terhadap masanya dalam

kasus /a' 5ra.,g ditenhrkan oleh Asy-Syafi'i seperti masa laki-laki

merdeka, dan terhadap puasanya dalam beberapa kafarat? Apalagi

l/
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mereka semua berselisih jika mereka berhujjah dengan asumsi

mereka masing-masing, karena perceraian seorang budak laki-laki

atau perempuan adalah separuh perceraian laki-laki dan

perempuan merdeka."

Mereka telah membatalkan dalam hal tersebut, karena

perceraian seorang budak laki-laki menurut salah satu dari dua

kelompok adalah dua, sedangkan perceraian bagl budak

perempuan menunrt kelompok yang lain adalah tiga, yaitu seperti

perceraian laki-laki dan perempuan merdeka.

Kami fidak pemah menemukan hukuman rlad unfuk

seorang budak laki-laki yang berupa duapertiga dari hukuman rlad

laki-laki merdeka. Jika mereka berkata, "Dia tidak bisa

menjahrhkan sahr setengah thalak-" Maka kami katakan,

"Gugurkanlah apa yang kalian tidak mampu melakukannya dan

haramkanlah budak perempuan ihr dengan thalak sahr-"

Sedangkan khabar di atas ifu sangatlah fasid, karena hnu

Sam'an disebut sebagai pendusta, sedangkan AMullah bin

Abdurrahman majhul, serta atsryang gugur ini berselisih dengan

dua atsr 5nng lainnya, sehingga ia saling bertolak belakang dan

mendustakan, fidak boleh berpendapat dengannla. Demi Allah,

seandainp ia shahih, maka kami tidak akan mendahuluinya dan

juga berpendapat dengannya. Tetapi berpendapat dengan

kebatilan itu udak boleh, sebagaimana udak dibolehkannya

seseorang menyelisihi kebenaran.

Sedangkan masalah budak; maka kami tdak menemukan

hujjah bagi mereka, kecuali mereka menyepakati qil,as kedua

kelompok tersebut.
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Dikatakan kepada rnereka, "Apa perbedaan antara kalian

dan oftmg yang merdeka, bukankah ia hanyalah klaim
sebagaimana klaim lainn5a?" Jika ada lrang berkata,
"Sesungguhngra hnu Abbas men!ruruh budaknya merujuk istinya
yang menjadi budak setelah dia menjatuhkan thalak dua

kepadanya, karena dia tidak melihat perceraian budak itu sedikit

pun." Maka kami katakan, "Allah selalu melindungi hnu Abbas

dari Adlis (penipuan), bahkan Atha' merir,valntkan darinya, 'Tidak

ada thalak bag seorang budak', sedangkan Abu Ma'bad

meriwayatkan darinla, 'Sestrngguhngn perceraiannSa legal',

sementara keduanya adalah orang yang biqah lagi terpercaya.

Namun tidak ada nash yang menyatakan tentang perbedaan

antara perceraian budak laki{aki dan laki-laki merdeka, serta

perceraian antara budak perempuan dan perceraian perempuan

merdeka, sehingga tidak boleh men-bkhshish Al Qur'an terkait

masalah perceraian yang tidak haram, kecuali dengan thalak tiga;

baik bagi laki-lak merdeka atau budak, atau perempuan merdeka

atau budak, berdasarkan klaim tanpa dalil."

Khulu' flebusan; Gugatan Cerai)

7978- Masalah: I{hulu'adalah memberi tebusan. Jika
sang istui tidak menlnrkai straminya, sehingga dia khawatir tidak

bisa memenuhi hak suaminp atau dia khawatir sang suami juga

membencin5a sehingga sang suami ifu tdak bisa memenuhi

haknya, maka dia boleh memberikan tebusan kepada suamin5n

it

It
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agar sang suami menceraikannya jika dia rela. Jika Udak, maka dia

tidak bisa dipaksa unhrk melakukannya, dan dia (sang istri) juga

tidak bisa dipaksa. Karena perceraian ihr terlaksana berdasarkan

kerelaan dari kedua belah pihak.

ndak boleh memberikan tebusan, kecuali berdasarkan

salah safu alasan dari dua alasan yang telah disebutkan di atas atau

berdasarkan keduanya. Namun jil€ tebusan ihr diberikan

berdasarkan selain keduanya, maka tebusan ihr batil, dan apa yang

telah diambil oleh suaminln wajib dikembalikan kepada sang ishi.

Dia tetap sebagai istinya seperti sebelumn5ra, perceraiannya juga

batal dan dia dilarang menzhalimi istinya. Sang isfui pun juga

boleh memberi tebusan dengan sernua 3Bng dia miliki.

I{hulu' adalah thalak njI, kelc;nah sang suami menjahrhkan

thalak tiga kepadanya, atau akhir dari thalak tiga, atau sang isti
belum digauli. Jadi, jika dia merujukn5n dalam masa iddah, maka

hal itu diperbolehkan; baik sang isti itu suka atau tidak, dan sang

suami harus mengembalikan harta 5nng telah dia ambil dari

istiqn ihr.

Tebusan bisa berupa pelayanan 5ang telah ditenhrkan, tidak

boleh menggunakan harta yang majhul, tetapi hams menggunakan

harta yang telah dikenal, ditentukan, dilihat lagi diketahui atau

disebutkan ciri-cirinya.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berselisih

pendapat tentang khulu'. Sehingga sekelompok ulama Udak

melegalkannya serta menyelisihi para ulama Srang melegalkannya.
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Sekelompok ulama berpendapat, " I{hulu' fidak boleh

dilakukan kecuali sehin pemerintah." Sekelompok lagi

berpendapat, 'Khulu'ihr adalah thalak." Dan sekelompok yang

Iain berpendapat, " I{hulu' ifu bukanlah thalak. "

Kemudian para ulama yang berpendapat, bahwa khulu'iht
adalah thalak, mereka berbeda pendapat; Sekelompok ulama

berpendapat, "ltu adalah thalak raj'i." Sebagaimana pendapat

kami. Sekelompok ulama yang lainnya berpendapat, "ltu adalah

thalak ba'in."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, " Khulu' tidak

boleh kecuali dengan harta yang telah dia berikan kepada istoinya

sebagai maskawin, tidak boleh melebihinya."

Sekelompok ulama lainnya juga berpendapat, "Jika sang

suami mengambil lebih banyak, maka kami menganjurkannya

untuk menyedekahkannya. "

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, " I{hulu' boleh

dengan semua yang dimiliki oleh sang istri."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "I{hulu' trdak

boleh, kecuali karena khawatir membangkang dan berpaling

darinya atau khawatir tidak bisa menegakkan hukum-hukum

Allah S bersamanya."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, "I{huJu' tidak

boleh, kecuali sang suami menemukan lelaki lain di atas perut

istrinya (selingkuh). "
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Sekelompok uhma lainnp berpendapat, " I{hulu' ldak
boleh, kecuali sang isfri berkata, 'Aku Udak bisa mengikuti

perintahmu dan alc"r tidak mau mandiiinabahuntukmu'."

Mereka berselisih perrdapat tentang khulu' yarrg fasid

Sekelompok ulama lainnya bependapat, "[a tetap terlaksana dan

sempurna." Sedanglran sekelompok 1lang lain berpendapat, "la

tertolak dan faskh (rusald."

Ulama yang krperdapat, bahrua khulu'itu tdak boleh,

maka hal ifu sebagairnana yang diriunyntkan kepada kami dari

jalur pedunlntan Al Heiiai bin Al Minhal; Uqbah bin Abu Ash-

Shahba' berkata: Alar bertaqn kepada Bakar bin AMullah Al

Muzani tentang khulu', dia merrjawab, "Seorang suami Udak boleh

mengambil harta isfuinla-'Akr be*ata, 'l-alu dengan

firman Allah &,'*3SlgW'{45 'Maka fidak ada dosa abs

kduanya tenbng b57ann 5rug diWkan oleh isti untuk menebus

dirinya.'(Qs. Al Baqerah I2l:229P" Dia menjaurab, "A!Et ini telah

di-nasal<h."

Kemudian dia merryebufl<an bahwa a5nt yang me-naskh
adalah firman Alhh e,

j.*r.i u;5147 e;3r';;r; 3;J LV

g4 frtal6"G4, f 1lt& i,e 5$#-'#3:L
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PAa {;fr K,,N,Lt JTi @ q 6y-;

@ We*rL4O{S'r,pJL
"Dan iil<a kanu ingrn mengganti istimu dengan isti 5ang

lain, sdang kamu telah memberikan kepada s*eorzng di anbra
mereka harA tnng banyak, maka jangdnlah kanu mengambil

kembali dari pdanSn banng sdikitpun. Apakah kamu al<an

mengambiln5n kembali dengan lalan Uduhan t/ang dusb dan

dengan (menanggwng) dosa Sang n5ab? hgaimana karnu akan

mengambilnjn kembali, pdahal sebagian lamu telah bergaul

hercampur) dengan tnng lain sebagai sui,miisti. Dan merel<a

(isti-istimu) telah mangambil dari karnu perjanjian trang lfliat"
(Qs. An-Nisaa' [4]: 2G2ll.

Abu Muhammad berkata: Ulama yang memilih
pendapat ini befiujjah dengan apa yang diceritakan oleh AMullah
bin Rabi' kepada kami; Muhammad bin l"haq bin Sulaim

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Muhammad bin Isma'il Ash-Sha'igh menceritakan kepada

kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, Ayyrb As-Sikhtlpni menceritakan

kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma' fu-Rahabi, dari
Tsauban, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,
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t1 *
,olz

.ti;t:,-;.\rAL?t:* u,U.,
"Perernpuan manapun Jnng menunfut perceraian kepada

suaminlm, bukan dalam keadaan Wng mendmk, mal<a otnngi
surga haram bagin5n."

Mereka juga berhujjah dengan apa lnng diriwayatkan
kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib; Ishaq bin
Ibrahirn, 5raifu hnu Rahar,rnih menceritakan kepada kami, Al
Mal,lzumi, yaifu Al Mughirah bin Salamah menceritakan kepada
kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-
Sikhtiyani, dari Al Hasan Al Bashri, dari Abu Hurairah, dari
Nabi g$. Beliau bersaMa,

zO'u G>rL]it 6')j ,.Jt-, l'r;t ("1

.or4djt ;rb L:A;"-I6 LGil
"Pam u/anib tnng menarik dirin5n (dari smminya) dan

uanib yang menggagat perceraian adalah pn vwnib munafik."

Al Hasan berkata, "Aku tidak mendengamya dari Abu
Hurairah."

Berdasarkan perkataan Al Hasan ini gugurlah hujjah kami
dengan khabardratas.

I{habar yang pertama, maka di dalamnya tidak ada hujjah
trnfuk melarang l<hulu'- Karena di dalamnya membahas tentang
seorang iski yang meminta perceraian bukan dalam keadaan

terpaksa. Demikianlah kami berpendapat, dan Udak ada
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keterpaksaan yang paling besar daripada sang suami

dikhawatirkan tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah kepada

sang isti.

Sedangkan kedua ayat di atas fidak berselisih, tetapi

tentang seorang perempuan yang ditarik oleh Baln adalah

pengharaman mengambil sedikit dari maskawinnla dengan dosa

yang nyata lagi aniaya, -dan dalam hal ini tidak ada keraguan- dan

di dalam tidak ada larangan khulu'.

Allah S berfirman,

"Kernudian jika mereka menyaahl<an kepda kamu

sebagan dari maskawin ifu dengan senang hafi, mala mal<anlah

(ambillah) pemb*ian itu (sebagai mal<anan) yang sdap lagi baik

akibah5a." (Qs. An-Nisaa' l4l: 41.

Sedangkan dalam ayat yang lain menjelaskan, bahwa

hukum khulu'dengan kerelaan dari sang isM bukanlah sebuah

dosa dan bukan pula kezhaliman. Jadi, dalam hal ini tidak bisa

mengatakan nasil<h atau mansukh kecuali dengan nash. Bahkan

wajib mengambil atau mengamalkan kedua ayat di atas, tidak

boleh mengambil salah sahr dari keduanya karena aSrat yang

safunya lagi. Kita pasti bisa mengamalkan keduanSra, dengan cara

meng-istitsna'*an salah satunya dari yang lainnya.

Abu Muhammad berkata: Allah S berfirman,

qie;&s'ilt{re€J&oF
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&y" 6,A I (:ji q;,u At'-tV grj

'7'cgi'tWq.q\Jry
" Dan jika seorang wanita khawatir al<an nuqruz abu sikap

tidak acuh dari suaminya, maka tidak mangap bagi kduanya
mengadal<an tnng sebenar-benarnga, dan perdamaian
itu lebih baik (bagi mereka);'(Qs. An-Nisaa' [4]: lZBl.

Allah & jrgu berfirman,

:+ l:iii U,W &5(, ;'i ;i-6_.ri & ;g
"Jika karnu khaumtir bahow kduan5n (suami isffi) ddak

dapat menjalankan hukwn-hukum Allah, mal<a tidak ada dos abs
keduarya tentang bayamn tnng diberikan oleh isti unfitk menebus
dirinya." (Qs. ru Baqarah l2l:229!.

Kedua ayat ini menjelaskan tentang setiap sesuafu yang ada

dalam l<hulu'.

Sedangkan ulama yang melarang khufu'dengan tanpa
adanya rekomendasi dari pemerintah (pih* yang berwenang),

maka diriwayatkan kepada kami, dari lalur perir,rngntan Waki', dari
Yazid bin hrahim At-Tustari dan Rabi' yaitu hnu Shubaih,
keduanya dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Tidak ada khulu'
kecuali di sisi pemerintah."

Diriwayatkan dari;alur periwa5ratan Al Hajjaj bin AI Minhal;
Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Yahya yaifu hnu
Atiq menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar
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Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Para ulama berkata, 'Khulu'
tidak boleh kecuali berasal di sisi pemerintah'."

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Ayyrb As-Sikhti5nni, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,
"I{hulu' tidak boleh, sehingga sang suami menasihati istrinya, jika

sang isti mau mengambil nasihatrya (maka itulah yang

diharapkan), nalnun jika Udak, maka dia boleh memukulnya, jika

sang isti mau mengambil pelajaran dari itu (maka itulah yang

diharapkan), namun jika tdak, keduanya bisa melaporkan kepada

pemerintah. Dengan cara dia mengirim delegasi dari pihak fti
dan delegasi dari pihak suami, yang mana masing-masing dari

delegasi ihr melaporkan kepada pemerintah apa lang mereka

dengar dari oftmg yang mengufusnya. Kemudian jika dia

berpendapat lebih baik pisah, maka dia akan mernisahkan dan jika

dia berpendapat lebih baik rujuk, maka dia akan memadukann5n

kembali." Senn-ra ini Udak ada hujjah unfuk membenarkannya.

Allah $ berfirman,

<4)'A &bLHrt3.lj'\l S
"IGtakanlah, 'Tunjuld<anlah bukU kebenannmu jil<a l<amu

adalah onng Snng benar'." (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Sementara ulama lnng berpendapat, bahwa khulu'
bukanlah perceraian; berhujjah dengan apa ]lang dikabarkan

kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat; hnu Mufani;
menceritakan kepada kami, AMullah bin Ja'far bin Al Ward

menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Allaf
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menceritakan kepada kami, Yuhn bin Bukair menceritakan

kepada kami, Al-l-aits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari

Nafi' maula hnu Umar, bahtrra dia mendengar Ruba5yi' binti

Mu'awwidz bin Afra', dia mengabarkan kepada Abdullah bin

Umar, bahwa dia menebus diringn dari suaminyra pada masa

Utsman bin Affan. lalu pamanqn datang menemui Utsman, dia

berkata, "Hari ini puti Mu'awwi& menebus dirinya dari suaminya,

bolehkah kami memboyongnya?" Utsman berkata, "Kalian boleh

memboyongnVa, tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak

ada pula iddah yang wajib atasnla. HanF saja dia tidak boleh

dinikahi, sehingga dia haid sekali, karena khaunrtir dia hamil."

AMullah bin Umar berkata, "Utsman adalah orang lnng
memberikan kabar dan mengajarkan kami." Jadi, Utsman dan

Rubalryi' -dia adalah seorang sahabat-, pamannya -dia adalah

sahabat senior- dan hnu Umar, mereka semua tidak berpendapat,

bahwa iddah itu wajib dalam faal<h (nikah png rusak)

Diriwayatkan dari jalur periwalntan Ahmad bin Hanbal;

Yahya bin Sa'id, yaitu Al Qaththan menceritakan kepada kami,

dari Sufr7an, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari hnu Abbas, dia

berkata, "I{hulu'adalah pemisah dan bukan thalak."

Diriwaptkan dari jalur periwalntan AMurrazzaq; dari

Sufuan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, bahwa

hrahim bin Sa'id bertanya kepadanp tentang seorang lelaki png
menjahrhkan thalak dua kepada istuin5n, kemudian istoinya itu

menebus dirinya darinya, bolehkah dia menikahinya lagi? hnu
Abbas menjawab, "Boleh, Allah menyebutkan perceraian di awal

ayrat dan di akhim5a, sedangkan diantara itu adalah thalak."
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Diriunyatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari hnu
Juraij, dari hnu Thawus, dia berkata, "Alnhku tidak melihat

tebusan sebagai perceraian dan dia meluluskann5n diantara

keduanya." hnu Juraij berkata: Amr bin Dinar mengabarkan

kepadaku, bahwa dia mendengar Ikrimah mauh hnu Abbas

berkata, "Apa yang dilegalkan oleh seseorang maka ia bukanlah

thalak."

Diriwayatkan pula kepada kami, dari jalur periwayatan

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia berkata: AIar memperhatikan

alnhku, ka5nkryn dia memilih pendapat hnu Abbas, bahwa khulu'
bukanlah perceraian. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawaih,

Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan para

Sedangkan ulama 1nng berpendapat, bahwa dia (sang isti
]7ang menebus dirin1la) adalah uranita lnng terthalak, maka

sebagaimana yang diriwayatkan kepada karni, dari jalur

periwalatan Hammad bin Salamah, dari Histam bin Unrah, dari

ayahnlp, dari Jumhan, bahwa Ummu Bal$ah Al Aslami pemah

menjadi isfi AMullah bin Usaid, lalu dia menebr.rs darinlp, narnun

kemudian keduanp menyesal, sehingga keduanya melapor kepada

Utsman bin Affun. lalu Ustnan pun mernbolehkan hal itu, dia

berkata, "Dia terthalak satu, kecuali jika kamu menyebutkan

sesuafu, maka hal ini sesuai dengan apa lrang kamu sebutkan."

Dirir,rnptkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu

$nibah: Ali bin Hasyim menceritakan kepada kami, dari lbnu Abi

laila, dari Thalhah bin Mushanif, dari lbrahim An-Nakha'i, dari

Alqamah, dari hnu Mas'ud, dia berkata, 'Dia bukanlah wanita

gnng terthalak ba'in, kecuali dalam tebusan ataru ila'." Afsarirrd
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juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayntan yang udak

shahih, dari Ali bin Abi Thalib.

Dengan inilah, Al Hasan, Sa'id bin Al Musa5ryib, Atha',
Syuraih, Aqr$n'bi, Qabishah bin Dzu'aib, Mujahid, Abu Salamah

bin AMurrahman, hmhim An-Nakha'L, Az-Ztrhri. Makhul, hnu

Abi Najih, Urunh bin Az-Zubair, Al Auza'i, Sufr7an Ats-Tsar.ri, Abu

Hanifah, Malik dan Aqr$nfi'i berpendapat.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan pengambilan

hujjah ulama png berhujjah, bahwa Allah & menyebutkan thalak,

kemudian l<hulu', lalu thalak, maka memang demikian dalam Al

Qur'an. Hanla saja dalam Al Qur'an juga tidak

bahwa hal itu bukanlah thalak, sehingga wajib menrjuk kepada

penjelasan Rasulullah $.
Lalu kami pun memperhatkan masalah ini, sehingga kami

mendapati apa yang diriwayatkan kepada lorni dari jalur

periwayatan Malik, dari Yahln bin Sa'id Al Anshari, dari Amrah

bint AMdurrahman bin Sa'id bin Zurarah, bahwa dia

mengabarkan kepadanya tentang Habibah bint Sahl Al

Anshariyah, lalu Amrah menyebutkan tentang penebusan dirin5a

dari sang suami, yaitu Tsabit bin Qais bin fuySyammas, kemudian

Rasulullah S) bersaMa kepada Tsabit, "Ambillah darin5a." Maka

Tsabit pun mengambil (tebusan) dari Habibah, kemudian dia

tinggal bersama keluarganya.

Diriwa5ratkan dari jalur periwaptan Ahmad bin Syr'aib;

Muhammad bin Yahp Al Marwazi menceritakan kepada kami,

Sya&an bin Utsman saudara AMan menceritakan kepadalar,

El - AlMuhatta



Ubay menceritakan kepada kami, Ali bin Al Mubarak

menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abi Katsir, Muhammad

bin Abdurrahman mengabarkan kepadalaa, bahwa Rubayyi' bin

Mu'awwi& hnu Afra' mengabarkan kepadan5ra -lalu dia

menyebutkan tentang penebusan isti Tsabit bin Qais darinya-, dan

bahwa saudara Tsabit melaporkannya kepada Rasulullah $, lalu

Rasulullah $ mengirim seseorang unfuk menemui Tsabit, beliau

bersaMa kepadanya, "Ambillah tebusan4a, dan bebaskanlah

jalann5n." Tsabit pun menjawab, "Baik." Lalu Rasulullah $
menyrruh mantan isti Tsabit ifu untuk berdiam selama satu kali

haid, dan menemui keluarganla

Diriwayatkan dari jalur periunptan AMurrazzaq, dari

Ma'mar, dari Amr bin Muslim, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, dia
berkata, "lsti Tsabit bin Qais menebus dari suaminya, lalu Nabi $
menjadikan iddabnya selama safu kali haid." Mereka berkata, "lni

menjelaskan bahua khulu'htkarlah thalak, tetapi fankh."

Abu Muhammad berkata: Hadits AMurrazzaq yang

baru saja kami sebutkan guflur, karena mutal. Di dalamnp ada

Amr bin Muslim, dia bukanlah apa-apa.

Sedangkan khabar Ar-Rubayyi' dan Habibah, seandainya

kedtnqn tidak meriwa3ntkan, maka keduaryra itu adalah hujjah

yang terputus. Tetapi diriuayatkan kepada kami dari jalur

periwa3ratan Al Bukhari; Azhar bin Jamil menceritakan kepada

kami, AMul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan

kepada kami, Khalid yaitu Al Hadzdza' menceritakan kepada

kami, dari lkrimah, dari hnu Abbas, bahwa isti Tsabit bin Qais
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datang menemui Nabi S, dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku

tidak mendapati cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak

suka kekufuran (karena tidak bisa memenuhi haknya) dalam
Islam." Rasulullah S bertanya, "Apakah engkau ingin

mengembalikan kebun yang telah diberikan sebagai maskawin?'
Dia menjawab, "lya." Rasulullah S bersaMa (kepada Tsabit),

" Terimalah kebun ifu dan cerail<anlah dia dengan thalak satu."

Dalam khabar ini ada tambahan terhadap kedua khabar
yang telah disebutkan, tidak boleh meninggalkannya, dan karena

itu adalah thalak, yang mana Allah @ telah menyebutkan iddah

thalak. Jadi, ihr adalah tambahan terhadap hadits Ar-Rubayyi'
pada hadits sebelumnya, dan tambahan itu fidak boleh

ditinggalkan.

Abu Muhammad berkata: Kecuali ulama fikih Hanafi

dan Maliki, mereka tidak boleh berhujjah dengan khabar yang

menurut ushul mereka fasid, karena diantara pendapat mereka,
"Apabila seoftmg sahabat menyelisihi apa yang diriwayatkan dari
Nabi $, maka hal itu menunjukkan atas nasakh atau kedha'if-

annya-" Sebagaimana yang telah mereka lakukan terkait dengan

riwayat Aisyah dan hnu Abbas, "Barangsiapa yang meninggal

dunia dan masih mempunyai tanggungan puasa, maka walinya ifu
bisa menggantikan puasanya."

I{habar ini Udak datang kecuali dari jalur periwayatan hnu
Abbas. Sedangkan riwa5rat yang tsabit hnu Abbas adalah riwayat
yang kami sebutkan tadi, yaitu l<hulu'br*arrlah perceraian-
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Kami sedikit pun fidak menoleh pada khabar ini,
seandainya ia shahih dari Rasulullah &r, tentu kami berpendapat

dengannp.

Apakah khuf itu thalak ba'in atau mj'i? Maka sekelompok

ulama berpendapat, "la adalah thalak ba'in." Sebagaimana yang

telah kami sebutkan dari hnu Mas'ud.

Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan

Waki', dari Ali bin Al Mubarak, dari Yahln bin Abu Katsir, dia

berkata: Imran bin Al Hushain dan hnu Mas'ud berkata tentang

perempuan yang menebus diri dari suaminp dengan hartanya,

"Perceraian terjadi atasnya selama dia dalam masa iddah."

Sedangkan selain menyelisihi hal ini.

Sebagaimana yang diriwa5ntkan kepada kami dari jalur

periwa5ntan AMurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia berkata

tentang seseorang yang menjatuhkan thalak setelah penebusan,

"Sedikit pun dia Udak dihitung karena dia menceraikan seoftmg

istoi yang sedikit pun tidak dia miliki." Atas hak itu, hnu Abbas

dan hnu Az-Zuban sepakat tentang seorang lelaki yang mengambil

tebnsan dari istinya, kemudian dia menceraikannln setelah khulu',

maka hal itu tdak dihitung sedikit pun. Kduanya berkata,

"Apakah dia menceraikan istinln? Sesungguhrya dia menceraikan

perempuan yang tidak dia miliki."

hnu Jumij berkata: hnu Thawus men5nngka dari alnhnya,

bahwa dia berkata, "Jika dia menceraikan setelah penebusan

boleh."

Abu Hanifah berkata, "Ifu adalah thalak ba'in, dan thalak

sang suami tetap atasnya selama dia dalam masa iddah."
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Malik dan AsySyafi'i berpendapat, "ltu adalah thalak ba'in,
dan thalak sang suami tidak tetap atasnya dalam masa iddah."

(Jlama yang berpendapat bahwa khufu' adalah, thalak nj'i,
maka sebagaimana 5nng diriwayatkan kepada kami dari lalur
periunyatan AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Sa'id

bin Al Musa3ryin, bahwa dia berkata tentang wanita yang

mangajukan gugatan cerai, "Jika dia (sang suami) mau

merujuknp, maka hendaklah dia mengembalikan kepada istinya

apa yang telah dia ambil darinya dalam masa iddah, dan

hendaklah dia mempersaksikan rujuknya ihr."

Ma'mar berkata, "Az-Zvhri juga berpendapat demikian."

Qatadah b€rkata, "Sedangkan Al Hasan berpendapat, 'Dia tidak

bisa memiuknSa kecuali dengan khitbah (lamaran)'."

Abu Muharnmad berkata: Allah 8b telah menjelaskan

hukum thalak, Dia berfirman,

i;tA";$fr
"Dan suami-suanin5m berhak merujukin5m," (Qs. Al

Baqamh l2l:2281

Dia juga berfirman,

?#,:;i3rv5.:,1;;,tn'Kiu'",iii'e:r,$
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"Apabih merel<a telah mendelafr akhir iddahnSn, maka

rujukilah mereka dengan baik atau lepslanlah mereka dengan

baik," (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2).

Jadi, tidak boleh menyelisihi ayat di atas. Kami tidak
pemah menemukan dalam agama Islam -dari Allah & dan Rasul-

NVa #- thalak 6a'in yang tidak ada rujuk di dalamnya, kecuali

thalak tiga; baik sekaligus atau terpisah, atau isti yang belum

pemah dia gauli, bukan png lainnln. Sedangkan selainnln, ada

beberapa pendapat yang tidak mempunyai hujjah.

Pengembalian apa lnng telah sang suami ambil dari

iskinya, maka sesungguhnya dia mengambilngra, ?gil istinya tidak

berada dalam perlindungannya lagi. Namun apabila keinginan

istrin5n itu tidak tercapai, maka hartanp -yang tidak dia berikan

kecuali karena hal itu- dikembalikan kepadaqn. Kecuali sang

suami menjelaskan kepadanya, bahwa istinp telah terthalak,

narnun dia bisa merujuknp kembali, lalu isbinln pun rela, maka

tidak ada sedikit pun yang hams dikembalikan kepadanp.

Sedangkan masalah harta 1nng dijadikan sebagai tebusan,

maka sekelompok ulama berpendapat, "Tebusan fldak boleh,

kecuali dengan apa yang dijadikan maskawin, bukan png lebih

ban5nk."

Hal ifu sebagaimana yang diriwayatkan kepada karni, dari
jalur periwayatan AMurrazzaq; dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-
Taimi, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Al Hakam bin Utaibah,

bahua Ali bin Abi Thalib berkata, "Dia (sang suami) tidak boleh

mengambil darinya melebihi apa yang telah dia berikan

kepadanya."

AlMuhalla - tr[l



Riwayat ini fidak shahih dari Ali bin Abi Thalib, karena ia
munqathi' dan di dalam jalur periwayatan-periwayatannya terdapat
I--aits.

Diriwayatkan dari jalur periwaSntan AMurrazzaq; dari
Ma'mar dan hnu Juraii, berkata: hnu Thawtrs
menceritakan kepada karni, dari ayahnln, dia berkata, .'Sarrg

suami tidak boleh mengambil dari istinSra melebihi apa yang telah
dia berikan kepadanya." hnu Jumij berkata: Atha' berkata
kepadaku, "Jika dia mengambil melebihi maskawinnya, maka
kelebihannya itu harus dikembalikan kepadanya." Ma'mar berkata
dari Az-zuhri, "Dia tidak boleh mengambil dari istin5n melebihi
apa lnng telah dia berikan kepadanya."

Diriwayatkan dari lalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al
Qadhi; Abu Bakar -yaitu Al Muqaddami- menceritakan kepada
kami, Umar bin Ayyub menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin
Burqan, dari Maimun dan Mihran, dia berkata, "Bamngsiapa yang

mengambil dari istinya melebihi apa yang telah dia berikan
kepadarSn, maka dia tidak berpisah dengan cara lnng baik.'

Al Auza'i berkata, "Para hakim tidak membolehkan sang
suami mengambil darin5ra, kecuali apa yang telah dia berikan
kepadanya."

Sekelompok yang lain berpendapat, bahwa hal ifu makruh.
Sebagaimana yang diriunyatkan kepada kami dari jalur
periwayatan Waki'; dari Abu Hanifah, dari Ammar bin Imran Al
Hamdani, dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib memakruhkan
sang suami unfuk mengambil dari isbinya melebihi apa yang telah
dia berikan kepadanya.
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Syr'bah,
dari Al Hakam bin utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman,
bahun keduanya memakruhkan dia mengambil tebusan istinSra
melebihi apa yang pemah dia berikan kepadanya.

Diriwaptkan dari lalur periwayatan Waki'; dari Sufuan, dari
Abu Hushain, dari Amir Asy-Sya'bi, bahwa dia memakruhkan sang

suami mengambil dari istinya yang menggugat perceraian

melebihi apa yang pemah dia berikan kepadanya.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat, "Dia
dimakruhkan mengambil setiap barang yang pemah dia berikan
kepadanya." Sebagaimana yang diriunyatkan kepada kami dari
jalur periwayatan ; dari Ma'mar, dari Abdul Karim Al
Jazari, dari sa'id bin Al Musalyib, dia berkata, "Aku tidak suka dia
mengambil dari istinya setiap apa yang telah dia b€rikan
kepadanSn, sehingga dia menyisakan untuk istin5a ifu sesuattr

yang fldak menorkupinya. "

Sekelompok ulama png lain berpendapat, "Sang suami

boleh mengambil dari istiryn setiap apa yang ada padanSn dan
apa yang kurang dari ifu, jika keduanya satna-sarna rela."
Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur
periwayatan Hammad bin Salamah; Ayyrb As-Sikht!/ani
menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Abu Katsir maula
AMurrahman bin Samurah, bahwa ada seorang perempuan yang
nuqruz terhadap suaminya. Lalu suaminya pun melaporkannyra

kepada umar bin Al l(haththab, lalu dia menyebutkan kejadiannya,
kemudian Umar berkata kepada suaminya, "Ambinah tebusannya

walaupun dari antingnya."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari
Ma'mar, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Tharib,
bahwa Ar-Rubayyi' binti Mu'awwi& bin Afra' menceritakan
kepadanya, bahwa dia menebus dari suaminya dengan setiap
sesuatu yang dia miliki. lalu suaminya melaporkan hal itu kepada
utsman bin Affan. Dia pun membolehkannya dan dia juga

memerintahkan agar dia mengambil jalinan rambutrya dan apa

Snng lebih kecil darinya.

Diriunptkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu
Juraii, dari Musa bin Uqbah, dari Naft', bahr,ra hnu Umar pemah
didatangi para wali istinya !/ang telah menggugat dengan
menggunakan setiap apa yang dia miliki dan setiap baju Snng dia
miliki hingga cadamSn. Riwayat ni shahih dari Ikrimah, hrahim
dan Mujahid. Ini adalah pendapat Malik, Asy$nfi'i, Abu sulaiman
dan para sahabat mereka.

Abu Hanifah berpendapat, "Sang suami Udak boleh
mengambil darinp melebihi apa lrang pemah dia berikan
kepadaryn. Namun jika dia terlanjur melakukanryn, hendaklah dia
mensedekahkan kelebihannln itu. "

Abu Muhammad berkata: Kelompok yang pertama
berhujjah dengan apa yang dirir,va5ratkan kepada kami dari jalur
periwalntan AMurrazzaq; dari hnu Juraii, dia berkata: Atha'
berkata kepadaku: Ada seorang perempuan yang datang menemui
Rasulullah $, dia berkata, "wahai Rasulullah, aku membenci
suamiku dan aku ingin berpisah dengannla." Rasulullah pun
bertanya, "Apakah engkau mau mengembalikan kebunn5m tnng
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telah dia jadikan maskawin unfukmu?' Dia menjawab, "lya, dan
tambahan dari hartaku." Rasulullah ;J$ bersabda, "Adapun

tambahan dari hanamu fidak usah, tetapi cukup kebun ifu saja."

Dia berkata, "Baiklah." Lalu beliau pun memufuskan hal itu atas

suaminya.

Hadits ini juga diriwayatkan dari hnu Juraij, dari Abu Az-

Zubair.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini mursal, tetapi

ulama fikih Maliki yang menetapkan, bahwa hadits murcal itu
seperti hadits musnad berpendapat berdasarkan hadits ini.

Sementara menumt kami, tidak ada hujjah dalam hadits murcal,

sehingga pendapat yang telah disebutkan itu pun gugur.

Kemudian kami memperhatikan pendapat yang kedua,

lantas kami pun mendapati apa yang diceritakan kepada kami oleh

Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Ahmad bin Abdullah bin AMul
Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMussalam Al
Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al
Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu'ammal bin Ismail

menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Atha', bahwa
Nabi,$ tidak suka sang suarni mengambil dalam l<hulu' melebihi

apa yang pemah dia berikan kepada istrinya.

Hadits iri murcal, sehingga menjadikan hadits ini sebagai

hujjah gugur, dan kami tidak mendapati dalil untuk pendapat hnu
Al Musayyib.
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sedangkan pendapat Abu Hanifah sangaflah fasil rarena
pengambilannla melebihi apa lrang pemah dia berikan kepada
istoinya, adakalanla haram atau mubah. lalu jika pengambilan itu
haram, maka wajib mengembalikarunSra kepada iskinla, sebagaimana
pendapat Atha'. Namun jika pengambilan ihr mubah, maka kenapa
mereka menyuruhn!,a unfuk mensedekatrkan kelebihan ihr yang
bukan hartanln sendiri. Jadi, pendapat ini jelas sekali kekeliruannya.

Yu'g mengherankan adalah mereka menolak sabda
Rasulullah # yang tsabitdengan klaim mereka, bahwa ifu adalah
tambahan dari apa yang terdapat dalam AI eur'an, seperti
mengusap imamah (sorban yang ada di kepala), istinsyaq
(menghirup air) dan yang lainnya. Kemudian mereka mengambil
perkataan yang gugur, kontradiktif lagi menyelisihi apa yang
terdapat dalam AI Qur'an. Dalam hal ini mereka tidak mempunyai
Iandasan, kecuali hansr pendapat Abu Hanifah. Jadi, wajib
mengambil keumuman firman Allah 8t,

:*sliit|wAZ{l
"Maka tidak ada dosa atas kduanya tenbng ba5mran jnng

diberil<an oleh isti untuk merebus dirinya." (es. ru Baqarah [2]:
229).

Dan yang mengheranl*n lagi adalah sebagian mereka ada
png menyitir firman Allah &,

"G5&lr&iLitju;i--;fu .t;y;A;ci
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"Sedang lamu telah memberikan kepada s*eorang
diantan mereka harta yang ban5mk, maka janganlah kamu

mengarnbil kembali dari padanya barang sdikitpun" (Qs. An-

Nisaa' {41:201

Dan firman-Nyu,

J i yr* -ii#r, 
U\r3X 6'€) ltl S ;

b-ifr;ry.q-<f\xe

" Tidak halal bagi kamu menganbil kembali sesuatu dari

Wng telah kantu berikan kepada mereka, kecuali kaku
khawatA frdak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (Qs.

Al Baqarah lzh 2291.

Abu Muhammad berkata: Memang benar adan5n,

bahwa sang suami tidak boleh mengambil kembali sesuatu yang

telah dia berikan kepada istrinya, kecuali ishinya rela. Kemudian

hukum yang lain, U4{r ,if 3rb#-{i '& ;f li,t;ryq-SlX? S

:!$:niigli* " Kecuali l<alau kduanSn khawatir tidak akan dapt

merlalankan hukun-hukun Allah. jika kamu ldtaumtir bahvn

kduan5ta (suami istei) tidak dapat menjalankan hukun-hukun
Allah, Maka tidak ada dosa abs tenbng ba5amn tnng
diberikan oleh istei unfuk menebus diin5n," (Qs. Al Baqarah [2]:

229) adalah urnurn, tidak boleh mengkhususkannya dengan klaim-

klaim dusta.
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sebagian mereka berkata, "Barangsiapa yang mengambil
melebihi apa yang dia berikan, maka dia udak berpisah dengan
cara yang baik." Maka kami berkata, 'Tidak ada perbedaan antara
dia mengambil semua apa yang telah dia berikan kepada istin5a
atau sebagian apa yang telah dia berikan kepadanla atau melebihi
apa yang telah dia berikan dengan tanpa hak, maka
pada saat ifu dia berpisah dengan cara yang tdak baik. Namun
apabila dia mengambil semua itu karena Allah & membolehkan
unfuk mengambilnya, maka dia adalah orcmg yang berpisah
dengan cara yang baik, dan bahkan seandainla Allah
membolehkan dia untuk membunuh ishinya, maka dalam hal ini
dia adalah orang yang melakukan kebaikan.',

Jika ada yang bertanya, .,lGlian melarang unfuk
mensedekahkan semua hartanya atau mensedekatrkan harta png
tidak tersisa lagi unhrk mencukupi kebufuhanqa. Kalian melarang
seorang lelaki mensedekahkan seluruh hartanSra, namun kalian
membolehkan sang istri memberikan seluruh hartanSra?"

Maka kami menjawab, "ses,ngguhnya dalam hal ini kami
mengikuti peritah Allah &. tatu ada larangan untuk bersedekah,
kecuali masih menyisakan untuk kebufuhan sendiri, dan sang
suami tidak boleh memberikan maskawin kepada istinya bempa
kain sarungnya, karena dia masih membufuhkannya. Kemudian
ada nash yang bertunyi, 'Maka frdak ada dos af,s kduanSa
tentang ba5nmn tnng diberikan oleh isti unfitk menebus dirin5a.,
(Qs. Al Baqarah l2l: 2291Jadi, kami menyepakati sernua itu dan
kami tidak mau menentang perintah Allah & d* Basul-Np $
dengan pendapat pribadi."
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Sedangkan sihrasi yang diperbolehkan unfuk menebus

(menggugat cerai), diriwayatkan kepada kami dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari A5ryub As-Sikhtiyani,

dia berkata, "Abu Qilabah berpendapat, bahwa apabila seorang

perempuan berzina, lalu suaminya melihat perbuatan ifu, maka

hendaklah dia memukulnya, hingga dia membayar tebusan."

Abu Muhammad berkata: Ini tidak ada gunanya,

apabila sang suami melihat perbuatan ifu, -sementara perempuan

ifu muhshanah (telah bersuami)-, maka dia halal membunuhnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq;

Musaddad menceritakan kepada kami, Al Mu'tamir bin Sulaiman

At-Taimi menceritakan kepada kami, aku mendengar ayahku

berkata: Abu Qilabah dan Muhammad bin Sirin berpendapat:

I{hulu'ttdak halal sampai sang suami melihat seorang lelaki berada

di atas perut istinya (berzina).

Allah @ berfirman,

W#,',r{,itil
" Terkecuali bila mereka melakukan keji 5nng

nyata." (Qs. An-Nisaa' [4]: 19).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini tentang pengusiran

dari rumah pada saat iddah, dan bukan tentang khulu'.
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Diriwa5ntkan kepada kami dari Ali -dan ini fidak shahilr,
"I{hulu' yang baik adalah jika sang isti berkata kepada suaminya,

'Demi Allah, aku tdak bisa menerima giliranmu', 'Aku tidak bisa

memahrhi perintahmu', 'Aku tidak akan mandi janabah unfukmu'

dan 'Aku tidak bisa memuliakanmu'." Dalam jalur periwayatan

periwayatan ini terdapat Isra'il, dia merupakan periwayat yang

dha'if-, dari Jabir, dia dusta-.

Diriwayatkan juga darinya, dari jalur periwa5atan yang di

dalamnya ada hrahim bin Abi Yahya, "Ada tiga kondisi yang

menghalalkan khulu' bagi seorang perempuan, yaitu apabila sang

ishi memsak apa yang kamu miliki, atau kamu memanggilnya agar

kamu bisa tenang bersamanya, narnun dia tidak mau, atau dia

keluar tanpa izinmu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

Marwan Al Ashfar mengabarkan kepadaku, dari Humaid bin

Abdurrahman Al Himyari, dia berkata, "I{hulu' tidak sah sampai

seorang perempuan berkata, 'Demi Allah aku Udak bisa mengikuti

perintahmu' dan 'Aku fidak akan marl'drr janabahlarenarnu'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah;

dari Qais, dari Atha' dan Mujahid, dia berkata, "I{hulu' tidak sah

sampai sang isbi tidak mau mandi janabah karena suaminya, tidak

mau mengikuti perintahnya, dan tidak bisa menerima gilirannya."

Dan yang lainnya berpendapat, "Jika sang isfui melakukan hal ini,

maka dia kufur, tetapi hrngga dia berkata, 'Aku tdak bisa

menerima giliranmu', 'Aku tidak akan mandi janabah karenamu',

dan 'Aku tidak bisa memahrhi perintahmu'."
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Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Yazid bin

Ibrahim, dari Al Hasan, dia berkata, "Khulu' adalah apabila sang

istui berkata, 'Demi Allah, aku Udak akan mandi janabah

karenamu'." Semua ini fidak ada dalil yang menunjukkan ke-

shahihanrrya.

Diriuraptkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Isma'il bin

Abu lGalid, dari Aqr$n'bi, "Apabila seorang perempuan tidak

menyukai suaminlra, hendaklah sang suami mengambil (tebusan)

darinya."

Diriuraptkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, "Seorang suami Udak halal mengambil

tebusan, sehingga ishinya melakukan nusJruz, menampakkan

kebencian kepadanp, tdak melayani dengan baik serta

membangkang petintahn5n. Sang suami juga fidak boleh

mengambil melebihi apa lnng telah dia berikan kepadanya."

Diriua3Tatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari hnu
Juraij, hnu Tharr,nrs mengabarkan kepadaku, dari ayahnya tentang

khulu', dia berkata: Allah @ berfirman, ;ii irL 4- <Jl X6- S
*Krcuali l<aku kdwn5n l<hawatir ddak akan dapat menjalankan

hukun-hukum Allah;' (Qs. ru Baqarah I2l: 2291.

Dia tdak berpendapat dengan pendapat orang'orang

bodoh, "Tidak halal baginya (sang suami) sehingga istinya berkata,
'Aku tdak akan mandi janabah karenamu'." Tetapi "l<alau

kduan5n l<hauntu fidak akan dapat menjalanl<an hukum-hukum
Allah;' (Qs. Al Baqarah l2l: 2291. Karena Allah S memerintahkan

setiap orang dari pasangan suami isfui unfuk bergaul dan bersama.
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Abu Muhammad berkata: Ini adalah pendapat yrang

benar, karena firman Allah & yurrg telah kami sebutkan.- Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

AqrSyafi'i berpendapat, " I{hulu' boleh berdasarkan

kerelaan dari pasangan suami isfui, walaupun udak dikhawatirkan
dari keduaqa nusytttz, acuh dan tidak khawatir 'frdak akan dapat
menjalanl<an hukum-hukum Allall." Pendapat ini keliru, karena ini
adalah pendapat tanpa dalil.

Sedangkan l<hulu'yarrg rusak, ada sekelompok ulama yang

membolehkannya. Namun aku tidak mengetahui hujjah mereka.

Bagaimana mr:ngkin perbuatan nrsak dilegalkan, sementara
Allah $ berfirman,

'u_r#J*AA{rtiy
" SautguhnSn Allah frdak akan mernbiarkan tqus

bulangangnya pkerjaan orzng tnng mernbuat kerusat<an " (Qs.

Yrrunus [10]: 8L].

Abu Hanifah berpendapat, "Dia (sang suami) tidak boleh
sdikitpun mengambil hana ishinya, -sementara hal ifu
membahaSakan istrinln-. Namun jika dia melakukannya, maka
perceraian lazim bagmlra, dan dia boleh menggunakan apa yang

telah diarnbilnya."

Abu Muhammad berkata: Di dalam pendapat ini ada

kejanggalan, iika sang suami tidak boleh mengambilnya, maka juga

tidak boleh bagrnp apabila dia terlanjur mengambilnya. Tetapi jika
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dia membolehkannya apabila sang suami terlanjur mengambilnya,

maka seharusnya dia juga boleh mengambilnya. Sedangkan selain

ini adalah kevuas-wasan.

Az-Zvhri dan Malik berpendapat, "Dia (sang suami) tidak

boleh sedikitpun mengambil harta istrinya, -sementara hal ihl
membahayakan isfuinya-. Namun jika dia melakukannya, maka

perceraian lazim baginya, dan dia harus mengembalikan apa yang

telah diambilnya." Pendapat ini juga kontadiktif. Karena jika

perceraian ifu lazim baginya, maka semestinya apa yang telah dia

ambil menjadi miliknya sebagai kompensasi dari perceraian itu.

Namun jika apa png telah dia ambil tidak bisa menjadi miliknya

sebagai kompensasi dari perceraian tersebut, maka perceraian itu
tidak lazim baginya. I(arena dia tidak menjahfikan thalak secara

mutlak, tetapi dia menjatuhkan thalak dengan adanya kompensasi,

jika dia memang tidak menjatuhkan thalak.

Qatadah berkata, "Jika sang suami mengambil tebusan dari

istrinya, -sementara hal itu membahayakan istrinya-, maka dia

harus mengembalikan apa yang telah diambilnya. Dia boleh

merujuk istrinya selama istrinya itu dalam masa iddah, dan dia

tidak boleh merujuknya setelah masa iddah, kecuali dengan

kerelaan istrinya." Pendapat ini keliru. Karena jika perceraian telah

lazim baginya, maka apa yang telah diambilnya menjadi miliknya.

Kecuali jika dia berkata, "SesungguhnSn thalak dalam khulu'
adalah thalak raj'i." Maka kami berkata, "Apabila kompensasi 5nng
membuat talak ifu tidak sah kecuali bersamanya, maka tdak sah

pula thalak yang fidak terlaksana baginya dengan keabsahan
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kepemilikan oftrng yang menjatuhkan thalak terhadap apa yang

telah diambilnya sebagai kompensasi dari thalak."

Sedangkan pendapat Atha' bahwa jika sang istri menebus

dari suaminya, -sementara dia masih taat kepadanya-, maka sang

ishi bisa rujuk kembali kepadanya dan hartanya itu menjadi

miliknya. Kecuali jika dia memilih untuk berpisah. Pendapat ini
diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari

hnu Juraij dari Atha'. Pendapat ini juga keliru, karena apa yang

telah kami sebutkan tentang kebatilan pendapat Qatadah dan

Malik.

Sedangkan pendapat Thawus adalah pendapat yang benar;

diriwayatkan kepada kami dari jalur periwa3ntan AMurrazzaq; dari

hnu Juraij, dari lbnu Thawus, dari alnhn9ra, dia berkata, "Jika

sang suami mengambil tebusannya, -sementara dia tidak boleh

mengambilnSa-, maka hartanya itu kembali kepada sang isti dan

dia rujuk kembali kepadanya, serta sang isti tidak memilih dirinya

dan hartanya." Ini adalah pendapat Snng tidak dipe6olehkan oleh

selainnya, karena apa yang telah kami sebutkan sebelumngn.

1979- Masalah: Barangsiapa yang melakukan khulu'
atas barang yang tidak diketahui, maka ia batil. Karena sang suami

tidak mengetahui apa yang wajib baginya menunrt istrinya dan

istrinya pun juga tidak mengetahuinya. Ini adalah akad SnnS nrsak,

dan setiap perceraian tidak sah, kecuali dengan keabsahan apa

1rang tidak sah baginya, maka khulu'sema@tn ini tdak sah.

Apabila khulu'ndak sah, berarti dia Udak menjahrhkan thalak sarna

sekali. Namun lang mengherankan adalah, pengambilan hujjah
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mereka dalam perselisihan ini dengan firman Allah &, l4a LEfi
:+ 3:.i;( Q"Maka frdak ada dos a,,s kduan5m tenbng bajmran

tnng diberikan oleh isti unfuk menebus dirin5m.,,(es. ru Baqarah
[2]:229).

Mereka berkata, "Ayat ini umum." Kami katakan, ,,Benar,

ayat ini umum unfuk sesuatu yang harar akad dan kepemirikannya,
dan bukan unfuk yang haram. Seandainya hal ini memang
demikian, maka boreh sang suami mengambil tebusan dari ishinya
dengan tebusan berzina bersamanya kapan saja sang suami mau,
dan dengan minuman l<hatner, serta memirikinya sah baginya; dan
juga dengan tebusan dia tidak merakukan sharat serta har rain yang
menyerupainya."

1980. Masalah: I{hulu'dengan pekerjaan yang telah
ditenfukan ifu boleh, karena itu termasuk dalam firman Alrah &,
i, ',il V (+ U4 t{ ,,Maka 

tidak ada dosa atas kduanya
tentang bayaran tnng diberikan oleh isti unfuk mqtebus diinya.,,
(Qs. ru Baqarah I2l:229).

Jika pekerjaan

dalamnya pun boleh
selainnya.

ifu memang suafu yang mubah, maka di
menggantikan dengan akad ijanh dan

1981. Masalah: Barangsiapa yang melepaskan istuinya
dengan l<hulu'yang sah, maka har ifu udak bisa menggugurkan
dirinya dari ka,vajiban menafkahi ishi, memberikan pakaian dan

.l
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tempat tingsal dalam masa iddah. Kecuali dia terthalak tiga, baik
sekaligus atau terpisah-pisah. Hal ini juga tidak menggugurkan
darinya sisa maskawinnya, baik sedikit atau banyak.

Bagi para ulama yang berselisih pendapat dalam hal ini ada
beberapa pendapat yang baru- Abu Hanifah berpendapat,
"Apabila dia menceraikan istrinya dengan syrarat harta yang dia
ambil dari istrinya, maka sang suami tidak bisa terlepas sedikit pun
dari beberapa hak istri sebelum perkara ifu terjadi, baik karena
pemikahan atau karena yang lainnya.,,

Dia melanjutkan, "Namun jika dia membebaskan istinya
terkait dengan hana yang akan dia ambil darinya, maka hal itu
dapat menggugurkan darinya semua hak istiqa lnng wajib
atasnya, karena adan5n sebab pemikahan secara khusus, seperti
maskawin dan mut'ah. Lalu apabila istinya telah menerima
maskawin ifu, maka itu menjadi miliknya, dan sang suami tidak
bisa rujuk kembali kepadanya; baik istinllu sudah digauli ataupun
belum."

Dia juga berkata, "Dia tidak bisa tertebas dari menafkahi
ishinya dan tempat tinggalnya dalam masa iddah. Namun apabila
istuinya ifu membebaskan sang suami dalam alia,d khulu, dari
nafkah dan tempat tinggal dalam masa iddabnya, maka dia
terbebas dari kewajiban nafkah, narnun fidak terbebas dari
kauajiban memberikan tempat tinggal.,,

Pengemukaan pembagian ini udak perlu dibantah.
Sedangkan Malik berpendapat, "Jika sang istri menebus dari
suaminya sebelum berhubungan suami istri dengan sepuluh dinar,
maka sang istri tdak bisa menjualnya dengan separuh maskawin.
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Apabila dia meminta suaminya unfuk menceraikann5a dengan

qmrat sebagian dari maskawin menjadi milikcrln, maka sang isti
harus mengembalikan separuh sisan5ra kepada sang suami."

Ini adalah pendapat yang penyebutannln Udak perlu

dibantah, karena ia merupakan benfuk kezhaliman 5nng n1nta, dan

pengguguran hak yang tdak bisa digugurkan.

Yang mengherankan adalah, pengguguran mereka

terhadap seribu dinar unhrk sang istri 5nng ada dalam tanggungan

suaminya, yaifu bempa maskawin. Karena sang isfui menebus dari
suaminya dengan beberapa dinar, narnun dengan hal ini mereka
tidak menggugurkan safu dirham darin3n yang sang ishi pinjamkan

kepada qnminya. Ini adalah kekacauan yang menrsak. -Hanln
kepada Allah lah lorni mernohon taufik.-

L982. Masalah: Tidak boleh seoftmg 47ah melakukan
l<hulu' sebagai ganti dari pubin5n yang gila atau masih kecil, dan
tidak juga yang lainnp. I{arena Allah S berfirman,

W$*;;'l-#1st
" Dan frdaklah seomng membuat dos melainlan

kemudharabnn5a kembali kepada dirfun sendiri." (Qs. AI An'aam

[6]: 164)

Allah & iuga berfirman,
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t>,
* ,*Vr;10P.-<rK3

"Janganlah kamu saling memakan ham sesamarnu dengan
jalan yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan Jnng Berlaku

dengan suka sama-sul<a di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Jadi, khulu'yang dilakukan oleh seorang ayah atau orang
yang menerima wasiat atau penguasa sebagai ganti dari
perempuan kecil atau fua adalah perbuatan yang dampaknya

untuk selainnya, dan hal ini tidak boleh dilakukan. Menghalalkan

harta sang istri kepada suaminya tanpa adanya kerelaan darinya

adalah bentuk memakan harta secara batil, sehingga ia pun haram.

1983. Masalah: I{hulu' tdak boleh dengan sgrarat

membebaskan sang suami dari nafkah kehamilan istinya atau

penpsuan anaknya. Semua itu batil, karena fidak diketahui

kadamya. Terkadang harga gandum itu (makanan pokok) naik dan

terkadang turun. Juga dikarenakan setelah itu dia tdak
berkalajiban menafkahi sang istri. Jadi, melakukan l<hulu' dengan

apa yang tidak dia miliki adalah batil lagi zhalim.

Diantara keajaiban dunia adalah pelegalan Abu Hanifah
tentang seorang istri yang melakukan l<hulu'kepada suaminya

dengan khamer atau babi, sementara sarna-sama

muslim. Sedangkan Malik melarang pemikahan dengan maskawin

buah-buahan yang sudah tampak sebelum matang, dan dengan
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maskawin tumbuh-tumbuhan yang tidak bertangkai. Namun dia

melegalkan khufu'del.:gan syarat pemberian buah kurma sang istri,

saat ifu masih belum ada buahnp, dan dia fldak

berpendapat boleh pada selainnya.

Mut'ah

Lg84.lrlasalah, mut'ah (harta Fng diberikan kepada isteri

Fng dicera$ wajib dibedkan oleh setiap lah-lald 5ang mentalak

isterin5a dengan talak satr atau thalak dua atau thalak tiga, baik dia

telah menyetubuhinSn atau bei.rm menyetubuhin5a, baik dia telah

menentukan mahar untulmla atau belum menerrtukannln. Begihl

ptrla terhadap p€remtrlan yang menebus dirinln. Dalam hal ini

haldm boleh mernaksa lah-lald tersebut unhrk mernberikan mut'ah

tersebut baik lald-lah ters€but srka atau tdak.

Akan tetapi tidak ada mut'ah atas laki{aki png nikahnya

batal tanpa sebab talak. Dan mut'ah ini udak menggugurkan hak

rujuk pada masa iddahbagi laki-laki yang melakukan *ralak. Begihr

pula bila dia wafat atau isterinln wafat.

Mut'ah diMkan kepada (mantan) isteri atau ahli warisnya

dengan menggunakan harta pokoknya Snng digabtrng dengan

hutang milik orang-orang lrang berpiutang kepadanya. Bila dia

tidak mampu memberikan mut'ah maka bahwa yang

hanrs memberi mut'ah adalah orang yang mampu, baik orang

L

AlMuhalta - El



tersebut sangat kaya atau hanya memiliki kelebihan dari makanan
pokokryra, makanan pokok keluarganya serta pembanfunya.

Mut'ah juga tidak wajib diberikan oleh orang yang tidak
memiliki sisa 30 dirham Irak dari makanan pokok dirinya dan
keluarganSa, karena jumlah tersebut adalah dirham lnng
mamjibkan pengeluaran zal<at. Masalah ini telah kami bahas

dalam pembahasan zakat. Orang yang kondisinya sedang

kehrrangan juga diharuskan memberi mut'ahmeskipun hanya safu

mudatau safu dirham -sesuai kemampuannya-.

Dalilnya adalah firman Allah &,

"Kepada wanita-umnita Wng dicerailan (hendaHah

diberilan oleh suaminSn) mut'ah menurut tnng ma'rut sebagai

suafu bagt oftng-oftng yang berblum." (Qs. Al
Baqamh l2l:2411

Firman Allah &,

e5,t"#'#J
@'w.r'*Wg

"Dan hendaHah kamu berikan suafu mut'ah (pemberian)

kepada merel<a. Orang 5nng mampu menurut kemanpuann5m dan

onng tnng miskin menurut kemampuann5m (pula), tnifu
pemberian menurut J/ang pafut Yang demikian ifu merupakan

"-2i;*u,t:;il:iie"u:i:i
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ketentuan bagi onng-oftng Wng befruat kebaiikan-" (Qs- Al

Baqarah 121:236\

Dalam aSnt ini Allah @ rnenyatakan bahwa mut'ah secara

urnurn diberikan kepada setiap perempuan yang dicerai tanpa

mengkhususkannln, dan Dia ma,,ruajibkannya kepada setiap orang

bertalnpa png takut kepada Allah &.

Para ulama berselisih pendapat tentang kauajibannya.

Diriunyatkan dari segolongan ulama bahwa hukumnp tidak wajib.

Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari jalur AMurrahman bin

Abi Az-Zinad dari ayahnyra dari tuiuh pakar fikih Madinah.

Abu Muhammad berkata: AMurrahman bin Abi Az-Zinad

adalah seorang periwayat dha'if Pendapat tersebut adalah

pendapat hnu Abi [-aila, Abdul Aaz bin Abi Salamah Al Majisyun

dan Malik.

Di antara keajaiban Snng ada di dunia adalah bahwa orang-

omng yang taklid kepadanya berargumen dengan perrdapat ini

dengan menyatakan bahwa mut'ah hanya diwaiibkan atas orang-

orang bertalnva dan orang-omng yang bertuat kebaikan, nalnun

Udak diwajibkan atas selain mereka.

Kami katakan kepada mereka, "Kalaupun seandainya

ucapan kalian benar, apakah kalian mev,rajibkannya kepada orang-

orang yang mannjibkannya kepada mereka, Snihr orang-orang

bertakrpa dan orang-orang 5rang berbuat baik atau tidak?" Jika

mereka menjawab "Tidak", maka mereka telah mengakui

penentangan mereka terhadap firman Allah dan membatalkan

argumentasi tersebut. Namun bila mereka menjawab "Ya", maka

mereka telah meninggalkan madzhab mereka.
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Segolongan ulama lainnya "Mut'ah wajib atas
or?rng:orang bertakun dan orm[fotang ],ang belttnt baik".
Mereka berargumen dengan zhahir firman Allah $. sebagaimana

}nng diriwa!,atkan kepada kami dari jalur Hammad bin zaid dari
Ayy,rb As-Sakhqpni dari Muhamrnad bin Sirin, dia berkah: Aku
melihat Syumih didatangi orcmg-orang untuk tentang
mut'ah. Maka dia bertaryra, "Apaloh kamu tdak ingin menjadi
salah safu orang bertakun?" Dia berkata, 'Kondisiku sedang
kelnnangan." Slruraih bertanya lagi, "Apakah kamu fidak ingin
menjadi salah sahr orang yang berbuat baik?"

Ayyub berkata: Lalu aku bertargn kepada Sa'id bin Jubair,
"Apakah setnua unnita lnng dithalak mendapat mut'ah?"
Jaurabryla, 'Ya, jika dia termasuk oftmg bertalua".

Ayytb berkata: Seorang laki-laki juga bertaqra kepada
Ilaimah, 'Aku menthalak isteriku, apakah aku harus mernberikan
mut'ah kepadaqn?" Jawabnya, "Ya, jika engkau terrnasuk orcrng

bertalcura."

Abu Muhammad ber.kata: Setiap muslim yang ada di
kolong langit bila mengucapkan "Iaa ihaha illaltaah
MM" maka dia termasuk golongan orang-
orcmg betakwa karena ucapan tersebtrt dan keimanannya. Dia
juga terrnasuk golongan oremg-otang png bertuat baik. Allah
akan mengekalkannSa di neraka bila dia tidak masuk Islam. setiap
orctng Islam Snng ada di dunia ini merupakan otang png berbuat
baik dan brtakua, meskipun istlah "orang yang berbuat baik" dan
"orang 1rang bertalwa" hanya berlaku bagi orang yang berbuat
baik dan bertakura dalam setiap peftuatannlp. Karena di dunia ini
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tidak ada orcrng yang benar-benar berbuat baik dan bertal$ra

setelah Rasulullah $, mengingat setiap orang selain beliau pasti

memiliki kelarangan dan pemah berbuat keburukan.

Bila demikian halnya maka firman Allah, " Yang demikian

ifu merupakan ketenfuan bagi orang:oftng tnng berbuat

kebajikan." (Qs. Al Baqarah 121: 236) dan firman-Nya "Sebagai

suafu kewajiban bagt oring-orang tmng berbkwa." (Qs. Al

Baqarah l2l: 241) sia-sia dan batil. Hal ini tidak boleh diyakini oleh

seorang pun.

Dan bila demikian halnya maka tidak ada bedanya antara

firman Allah, '* ,*It <;" Orang-orang tnng berbuat baik' (Qs.

Al A'raaf 171:561dan firman-Nva, 'AiXtb "Orang-omng tnng

bertalrum." (Qs. Al Maa'idah [5], 271 dengan firman-N5a, (]

'$r5 "Anng-Anng Islanl'(Qs. Yuunus [10]: 72) dan ftrman-

NSn, 6;*iif ';t2"&ang-omng berimai' (Qs. An-Nisaa' [4]: 95).

Padahal artinSn sama dan tidak ada bedanya.

Bila mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Waki' dari Syr'bah dari Qatadah dari Sa'id bin Al

Mr:sa5yib dan mengatakan bahwa ayat, bl [i e |]]!:lL oV

lrj'il rL;j f{t "i;:3 " Jika l<a m u m encenilan is tei -is terim u

sebelum lamu berannpur dengan mereka, padahal sesungguhn5n

kamu sudah menentukan ." (Qs. Al Baqarah l2l: 2371



telah menghapus ayat sesud atnv a,"O. iffI|,t'{i "Kepda

wanib-wanita tnng dieraikan (hendaHah diberikan oleh suamiryn)
mut'ah." (Qs. ru Baqarah 12].: 24L)

Maka kami katakan, Udak ada orang yang bisa dibenarkan
ketika membatalkan hukum ayat yang difurunkan kecuali
berdasarkan khabar yang tetap dari Rasulullah #. Bigaimana bisa

demikian sedang dalam ayat tersebut tidak ada indikasi bahwa ia
me-nasal<hflya? Karena keduaryn sarna-sama benar.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, "Mut'ahtidak wajib
diberikan kecuali kepada isteri png dithalak sebelum disetubuhi,
meskipun dia belum menentukan mahamp. hteri yang seperti ini
wajib diberi mut'ah."

Sebagaimana lrang diriwayatkan kepada kami dari jalur
Ismail bin Ishaq: Ali bin Abdullah bin Al Madini mengabarkan
kepada kami, Sut/an bin Ulninah mengabarkan kepada kami dari
Amr bin Dinar dari Atha' dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila
unrsan (cerai) diserahkan kepada seorang laki-lald lalu dia
menthalak isterin5n sebelum merryetubuhinya maka si isteri hanSa

berhak mendapat mut'ah.'

Abu Muhammad berkata: Riwalnt tersebut bukan dalil
bahwa si perempuan tidak mendapatkan selain mut'ah. Hanya saja

ia merupakan pendapat Sufpn Ats-Tsauri, Al Hasan bin Ha5y, Al
Auza'i, Abu Hanifah dan para pengikutrya.

Akan tetapi Al Auza'i mengatakan, "Budak tidak wajib
memberi mut'ah."
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Abu Hanifah juga mengatakan, 'Apabila ada laki{aki yang

menikah dan belum menenfukan mahamya lalu mahar tersebut
ditentukan dengan keridhaan pihak perempuan dan pihak laki-laki
tersebut -dan hakim telah menetapkan bahwa mahar yang

diberikan adalah mahar mitsli (standar)-, Ialu dia menthalaknya

sebelum menyetubuhinya, maka mahar tersebut batal dan si

perempuan hanya wajib diberi mut'ah."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat tersebut sangat rusak

dan fidak ada dasamSra sarna sekali, karena ia merupakan
pengguguran kewajiban lnng diperintahkan Allah setelah

ditetapkan atau menetapkannya tanpa alasan Srang benar."

Mereka berargumen dengan firman Allah 8i,

" Tidak ada kannjiban membaSar (mahar) abs kanu, jika
lamu menceraikan isteri-isteri kanu sebefum lamu
dengan mqel<a dan sebefum katnu mqtenfukan mahatnya. Dan
hendaHah kanu berikan suatu mut'ah (pembenafl kepada

mereka." (Qs. Al Baqarah lzlt 26l,

Ali (Abu Muhammad) berkata: Seandainya tidak ada lagi
selain 4nt ini tenfu pendapatnya bisa dibenarkan. Akan tetapi ada
firman Allah yang lain lnitu,

&. )nt?'L)-ar)
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" Kepda wanita-wanib tlang dicemil<an (hendaHah

diberikan oleh suamin5a) mut'ah." (Qs.Al Baqarah lZl:24U.

Ayat ini berlaku umurn unfuk setiap perempuan yang
dithalak baik yang telah ditentukan maham5ra atau belum, baik
yang telah disehrbuhi atau belum. Allah & tdak menyatakan di
awal ayat yang mereka perselisihkan bahwa tidak ada mut'ah
unfuk selain perempuan tersebut. Jadi, ielaslah bahwa pendapat
mereka batal.

Segolongan ulama lain mengatakan, "setiap perempuan
yang dithalak berhak mendapatkan mut'ah, kecuali perempuan
yang dithalak sebelum disetubuhi dan mahamya telah ditentukan
sebelumnyra, maka dia berhak mendapatkan separuh dari mahar
yang telah ditenfukan."

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada
kami dari jalur Hammad bin Salamah: ubaidillah bin umar
mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari hnu umar, dia berkata,
"setiap perempuan yang dithalak berhak mendapatka^ mut'ah,
kecuali perempuan png belum disetubuhi."

Diriwaptkan dari jalur hnu Wahb: Al-laits dan Malik
mengabarkan kepada kami, keduanp berkata: Nafi' mengabarkan
kepada kami bahwa lbnu Umar berkata, "setiap perempuan yang
dithalak berhak mendapatkan mut'ah -baik yang ditalak satu atau
thalak dua atau thalak tiga-. Kecuali perempuan yang dithalak
suaminyra sebelum disetubuhinya dan mahamya telah ditenhrkan,
maka mahar tersebut harus diberikan sesuai ketenfuan. Sedangkan
bila mahamya belum ditenhrkan maka si perempuan hanya berhak
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mendapatkan mut'ah. Pendapat ini juga din5atakan oleh Syuraih,

Mujahid dan hrahim berdasarkan riwayat yang shahih darinya.

Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur Al

Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Abi Salamah.

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini batal, karena

ketika Allah & menyebutkan bahwa si perempuan berhak

mendapatkan separuh dari mahar yang ditenhrkan, Dia tidak

mengatakan 'dan si isteri tidak mendapatkan mut'alf."

Allah & telah ma,vajibkan kepada suami agar memberikan

mut'ah kepada isterinya (yang dicerai), sebagaimana ftrmanNya,

"Kepada wnnib-unnita tnng diceraikan (hendaHah diberikan oleh

suamin5n) mut'ah menurut tnng ma'ntf" (Qs. Al Baqarah [2]:

24L],.

Apabila seorang perempuan dithalak maka dia berhak

mendapatkan mut'ah dan separuh dari mahar lnng telah

ditentr-rkan.

Ada pendapat aneh yang diriunyatkan kepada kami dari
jalur hnu Wahb dari Yunus bin Yazid bin Rabi'ah, dia berkata,

"Yang diperintah memberi mut'ah adalah orang Sang tidak bisa

kembali lagi (kepada isterinya) dan orang-orang yang berpiutang

kepadan5n tidak bisa mengambil bagiannya (dari hartanya). Namun

ia tidak wajib atas orang yang tidak memiliki apa-apa". Pendapat

ini tidak benar sarna sekali dan tidak ada dasamln sehingga tidak

berlaku.

Ada pula segolongan ulama yang berpendapat seperti

pendapat kami. Mereka mengaq.r pada atsar 5ang diriunyatkan
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kepada kami dari jalur hnu Wahb dari Yahya bin Ayyub dari Musa

Ibnu Ayyub Al Ghafiqi dari Iyas bin Amir bahwa dia mendengar Ali
bin Abi Thalib berkata, "Setiap perempuan yang dithalak berhak

mendapatkan mut'ah."

Diriwayatkan dari;alur Ibnu Wahb dari Malik dari Az-Zrrhn,

dia berkata, 'Setiap perempuan yang dithalak berhak mendapat-

l<an mut'ah-"

Diriwayatkan dari jalur hnu Wahb dari Yunus bin Yazid, dia

berkata: hnu Syihab ditanya tentang perempuan yang diberi dan

perempuan yang disuruh memilih. Dia menjawab, "Setiap

perempuan yang ditalak di muka bumi berhak mendapatkan

mut'ah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-

ZtJhri, dia berkata: Perempuan yang meminta cerai dengan

memberi kompensasi (khulul berhak mendapatkan mut'ah, bail<

yang telah disetubuhi maupun yang belum disetubuhi.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub As-

Sakhtiyani dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Setiap perempuan

yang dithalak berhak mendapatkan mut'alf'. Kemudian dia

membaca ayat,

<>;#il&(L";-1ffu,t!tt,;;!85j
" Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah

diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai

suafu kewajiban bagt orang-orang yang bertakwa." (Qs. Al
Baqarah 121:247)
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Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Abu

Qilabah, dia berkata, "Setiap perempuan yang dithalak berhak

mendapatkan mut'ah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: hnu Juraij

mengabarkan kepada kami dari Atha', dia berkata, "Setiap

perempuan yang melepaskan dirinya dari suamingra (dicerai)

berhak mendapatkan mut'ah."

Diriwaptkan dari;alur Abdunazzaq dari Sufun Ats-Tsauri

dari Hammad Abu Sulaiman dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata,

"Perempuan yang meminta cerai dengan memberi kompensasi

(khulul berhak mendapatkan mut'ah."

Diriuaptkan dari jalur Sa'id bin Manshw: Huryaim

mengabarkan kepada kami: Yunus bin Ubaid mengabarkan

kepada kami dari Al Hasan, dia berkata, "Setiap perempuan lnng
dithalak berhak mendapatkan mut'ah."

Diriunptkan dari ialur AMurrazzaq dari Sufun Ats-Tsauri,

dia berkata, 'Budak perempuan, perempuan Yahudi dan

perempuan Nashrani berhak mendapatkan mut'ahbila dithalak."

Abu Muhammad berkata: Di antara keanehan orang-orang

pro qi5ns adalah bahwa Allah & meurajibkan iddah terhadap

setiap perempuan yang ditinggal wafat suaminya dan setiap

perempuan lang dithalak lrang telah disetubuhi serta setiap

perempuan yang dimerdekakan lrang secara sukarela mernisahkan

diri dari straminya. Dalam hal ini Allah meuajibkan mut'ah untuk

perempuan-perempuan yang dithalak secara urnurn. Kemudian

mereka mengqi5nskan dengan setiap perernpuan yang fldak

memiliki suami yang disefubuhi dengan akad yang nrsak. Menurut
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mereka hal tersebut tidak menyebabkan isteri yang pemikahannya

sah mendapat warisan dan kedua perempuan tersebut tetap wajib
menjalani iddah- Mereka men5atakan bahua perempuan-

perempuan yang dithalak tidak wajib diberi mut'ah. Apakah ada

pendapat png lebih aneh dari ini? Kita mohon kepada Allah agar

senantiasa diberi keselamatan.

Kadar (,umlah) mut'ah adalah berdasar{<an atar yang

diriwaptkan kepada kami dari jalur AMunazzaq dari hnu Juraij

dari Musa bin Uqbah dari Nafi' bahwa hnu Umar berkata,
"Jumlah minimal mut'ah adalah 30 dirham."

Dirir,vayatkan dari jalur Waki' dari Sut/an Ats-Tsauri dari
Ismail bin Uma5ryah dari lkrimah dari hnu Abbas, dia berkata,
'Mut'ah paling tinggr adalah (dengan memberikan) pembantu,

sedangkan mut'ah paling rendah adalah memberikan nafkah dan

pakaian."

Diriunyatkan dari jalur Waki' dad Sutpn Ats-Tsauri dari
Umar bin Ubaid dari Al Hasan tentang pemberian mut'ah unfuk
perempuem yang ditalak. Dia berkata, "Tidak ada batasan wakfu
tertenfu yang menghalanginya unfuk memberikan mut'ah sesuai

kadar kemampuannya."

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari hnu Jumij dari

Atha', dia berkata: Sejauh yang aku kehhui tidak ada batas waktu
tertentu untuk pemberian mut'ah. Allah & berfirman,

:;:i#(f,fr:i uxtt,
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" Orang Snng mampu menurut kemampuannya dan orang

Jnng miskin menuntt (pula)." (Qs. Al Baqarah [2]:

235).

Abu Hanifah berkata, "Jumlah maksimal mut'ah adalah 10

dirham dan jumlah minimalnya adalah 5 dirham."

Pendapat ini tdak berdasar sama sekali. Kalaupun dia

mengqiyaskan 10 dirham dengan jumlah pencurian yang

menyebabkan pelakunya dipotong tangannya, mengapa dia

mengqiyaskan 5 dirham dengannya.

Abu Muhammad berkata, "seandainya Allah S menyerah-

kan umsan mut'ah kepada orang yang memberikannya, tenh.r kita

akan tunduk pada perintah-Nya dan malajibkan demikian,

sebagaimana budak mukabb diberi wetrrenang memberikan

sesuatu dari hartanya. Akan tetapi Allah & mewajibkannya

menurut kadar kekayaan dan kemiskinan. Dengan demikian maka

kita hanrs menetapkan bahwa kadar mut'ah yang diberi orang

kaya tidak sarna dengan kadar mut'ah yang diberi orang miskin.

Dan dalam hal ini kita tidak menemukan batasan tertentu yang

ditetapkan Rasululullah $, sehingga kita harus memberikannya

sesuai standar yang umum berlaku di masyarakat.

Dengan demikian maka dalam hal ini kita harus merujuk

pada riwayat-riwayat yarry shahih dari sahabat, sebagaimana yang

kami lakukan berkaitan dengan hukuman bagi orang yang berburu.

Jadi setiap pemberian mut'ah yang dianggap layak oleh

mereka maka itulah yang dimaksud Allah S, karena berkaitan

dengan perintah Allah & ada penjelasann5n. Pada saat ihr di

kalangan sahabat ada kelompok yang sangat kaya seperti
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Abdurrahman bin Auf dan lainnya, dan ada pula kelompok yang

kaya seperti hnu Abbas dan hnu Umar, tapi kekayaan keduanya

tidak selevel dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf."

Di antara dalil yang marajibkan kita merujuk pada

pendapat sahabat adalah bahwa ia merupakan mut'ah yartg

diberikan dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pemberian

nafkah dan pakaian.

Dalam hal ini Allah @ berfirman,

E|#ii:t,{"'ri';y:# d }':"-i,, A-
"Qrr.t I yen f'L $rl'xir itr,

" HendaHah oftng yang mampu membei nall<ah menurut

kemampuann5n- Dan orang yang disempitkan ruekinya

hendaHah memberi nalkah dari harta yang diberikan Allah

. Allah fidak memikulkan beban kepada s*eorang

melainkan sekedar apa JDng Allah berikan kepadanya." (Qs. Ath-

Thalaaq [65]' 7)

Orang-orang yang kontra dengan kami sepakat dengan

kami dalam hal ini dan dua nashtersebut wajib diikuti.

Dalil lainnya adalah hadits png diriwayatkan kepada kami

oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat: Ibnu Mufanij mengabarkan

kepada kami, AMullah bin Ja'far bin Al Warad mengabarkan

kepada kami, Yahya bin Ayyub bin Badi Al Allaf mengabarkan

kepada kami, Yuhya bin Bukair mengabarkan kepada kami, Al-

Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid
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maula Al Aswad dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dari

Fathimah binti Qais, dia berkata: Abu Amr bin Hafsh menthalakku

dengan thalak tiga lalu dia pergr ke Yaman dan menunjuk Ayyasy

bin Abi Rabi'ah sebagai wakilnya, lalu Ayyasy mengirim kepadanya

(Fathimah) sebagian nafkah dan dia (Fathimah) tidak menyukainya.

Maka AWasy berkata kepadanya, 'Karni tidak unjib mernberikan

nafkah dan tempat tinggal untukmu. Tanynkanlah hal ini pada

Rasulullah $". [-alu Fathimah menan5nkan hal tersebut kepada

Rasulullah &. Maka Rasulullah menjawab , " hgkau tidak onjib

diberi nalkah dan tempat tin1gal, akan tetapi haryn mut'ah

menurut sbndar tnng ma'ntf. Keluarlah engkau dari (runah)

merekd'. [-alu Fathimah menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Hadits ini menerangkan sangat jelas bahwa mut'ah

disesuaikan dengan standar yang ma'rul menurut mereka pada

saat itu. Dalam hal ini pendapat hnu Umar dan hnu Abbas telah

kami tampillon.

Diriwaptkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur:

Abdurrahman bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Sy.r'bah

mengabarkan kepada kami dari Sa'd bin hrahim bin AMurrahman

bin Auf, dia berkata: Alnr mendengar Humaid bin AMurrahman

bin Auf menceritakan dari ibunya ryaitu Ummu Kultsum binti

Uqbah, seotang sahabat perempuan dari golongan Muhajirin-

bahwa dia berkata, "Seakan-akan aku melihat budak perempuan

hitam 1nng diberikan Abdurrahman bin Auf kepada isteriryn 5nng
dithalakryn ketika dia sedang sakit sebagai mut'ahuntuknSra-"

Sa'id bin Manshur berkata: Hus!/aim mengabarkan kepada

kami, Mughirah mengabarkan kepada kami dari lbrahim, dia

AIMuhaIla - El



berkata, "Orang-orang Arab menyebut mut'ah dengan sebutan

'tahmiri -"

hnu Abbas dan AMurrahman sepakat di hadapan para

sahabat tanpa ada seorang pun yang menyelisihi keduanya, bahwa

mut'ah yarrg harus diberikan orang yang sangat kaya adalah

berupa budak perempuan hitam, dan bila pemberiannya lebih dari

ih.r maka itu lebih baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Al Hasan

bin AIi dan lainnya. Apabila budak perempuan tersebut tidak

mampu melayani, maka dia bukan pelayan. Berdasarkan kadar ini

maka orang kaya boleh dipaksa unfuk memberikan lebih dari ih:.

Sedangkan orang kelas menengah, dia diharuskan memberi

mut'ah 30 dirham atau yang senilai dengannya, karena

berdasarkan riwayat dari sahabat tidak ada Snng memberi kurang

dari ifu, sebagaimana yang telah kami riwalntkan tadi dari hnu
Abbas dan hnu Umar, karena menunrt keduanya iumlah tersebut

adalah mut'ahyang ma'ruf $nngbaik sesuai standar).

Adapun orang miskin, bila dia tidak memiliki makanan

pokok pada hari itu atau tidak memiliki kelebihan darinya maka

dia udak dibebani apa-apa pada saat itu, akan tetapi mut'ah

tersebut menjadi hutang bagrnya. Apabila dia telah memiliki

kelebihan dari makanan pokoknya maka dia diharuskan

memberikan mut'ah yang bisa disunakan mantan isterinya

meskipun hanya berupa makanan unfuk sahr hari-, sebagaimana

5nng diperintahkan Allah &, " Dan orzng tnng miskin menuntt

kemarnpuann5n (pula)." (Qs.Al Baqarah: 2361.
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Rujuk

1985. Masalah, Termasuk Rujuk adalah bila seorang

laki-laki menthalak isterin5ra dengan thalak satu atau thalak dua lalu

sang isteri menjalani iddah, kemudian dia menikah lagi dengan

laki-laki lain yang menyefubuhinya melalui kemaluann5a, lalu suami

trang kedtn) wafut atau menthalaknln, lalu mantan suami

p€rhmanla -!,ang menthalaknya- menrjuknya, setelah ifu dia

menthalaknp lagr, maka dalam kondisi demikian perernpuan

tersebut tdak halal bagnya (mantan suami pertama) sampai si

perempuan tersebut menikah lagi dengan laki-lah lain -!Eng
menyetubuhin5ra lewat kemaluannln-, bila dia telah menthalakn5n

sebelum ihr dengan thalak dua. Namun bila dia bam menthalakn5n

dengan thalak satu, maka masih ada satu thalak lagr yartu thalak tiga.

Segolongan ulama mengatakan, "laki-laki yang

menikahinln setelah thalak satu telah menghancurkan thalaknya

sebagaimana menghancurkan thalak tiga."

Diantara riwayat png menyebutkan pendapat pertama

adalah atsaryang dirir,rnptkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq

dari hnu Jwaij: Yahf bin Sa'id Al Anshari mengabarkan

kepadaku dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata

berkaitan dengan laki-laki Snng menthalak isterinp dengan thalak

safu lalu sang isteri menjalani iddah,lalu dia menikahi lagi (dengan

laki-laki lain) lalu laki-laki kedua menthalakqn, kemudian mantan

suami pertamanla menikahinln lalu menthalaknya lagi dengan

thalak dua, maka dia haram baginya. Pendapat ini diseh:jui oleh

Ali dan Ubai bin Ka'b.
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Diriuayatkan dari lalur AMunazzaq dari Malik dan Sufyan

bin Ulninah. Keduanya merir,ualratkan dari Az-Zuhri bahwa dia
bed<ata: Ahr mendengar Sa'id bin Al Musayyib, Humaid bin
AMurrahman, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dan Sulaiman bin
Yasar mengatakan: Alan mendengar Abu Hurairah berkata: Aku
mendengar Umar berkata, 'Apabila seorerng perernpuan dithalak
suaminta dengan thalak safu atau halak dua lalu dia menikah lagi

dengan laki-laki lain lalu laki-laki tersebut wafat, lantas mantan
suami pertamanya menikahinya lagi, maka masih ada sisa thalak
padanla."

Pendapat lrang sama juga diriurayatkan dari lalur Hammad
bin Salamah dari Humaid dari Al Hasan dari Imran bin Al Husain.

Dan telah diriurayatkan secaftr shahih pula dari hnu Umar -dalam
salah safu dari dua pendapahln- dari Hamrnad bin Salamah dari
Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dariryra.

Pendapat yang sama juga diriunyatkan dari AMullah bin
Amr bin Al Ash dan beberapa sahabat S,. Pendapat ini juga

diryntakan oleh Al Hasan, hnu Abi Laila, Sutrdn Ats-Tsauri, Al
Hasan bin Hayy, Muhammad bin Al Hasan, Malik, AsySyafi'i,
Abu Sulaiman dan teman-teman mereka-

Pendapat kedua, ia diriuaptkan kepada kami dari
beberapa jalur. Diantaranya adalah afuryangdiriunptkan kepada

karni dari jalw Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ibnu Thawtrs dari
ayahn5n dari hnu Abbas, dia berkata, 'Nikah Snng baru dan thalak

Snng baru."

Diriuaptkan pula dari Ibnu Umar -dalam salah satu dari
dtra pendapatnya- dari jalur AMurrazzaq dan Waki'. Waki'
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berkata: Dari Ismail bin Abi Khalid dari AsySya'bi. AMurrazzaq

berkata: Dari Ma'din dari Thawus dari aphnya. Kemudian

keduanya sepakat meriwayatkan dari hnu Umar bahwa dia

berkata, "Nikah yang baru dan thalak yang baru."

Pendapat ini juga diriwayatkan kepada kami dari hnu
Mas'ud. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha', Slruraih,

hrahim, teman-teman hnu Mas'ud, Ubaidah As-Salmani, Abu

Hanifah, Zufar dan Abu Yusuf.

Ketika kami teliti dalil-dalil yang mereka gunakan, temyata

mereka hanf mengatakan, "Kami tdak berselisih pendapat

bahwa pemikahan suami yang lain merusak thalak tiga." ndak
diragukan lagi bahwa bila ia menrsaknya, maka ia telah merusak

yang pertama dari jumlahnya dan yang kedua dari jumlahnya. Dan

mustahil bila ia merusakn5n secara terpisah.

Abu Muhammad berkata: Kami katakan, "la sama sekali

tidak menrsak talak, akan tetapi han5n memsak pengharaman

yang terjadi karena sempumanya tiga thalak baik secara terpisah

atau secara bersama-sama. Dan ia tidak diharamkan baik karena

dua thalak atau safu thalak dengan pengrusakan tersebut."

Kami katakan kepada mereka, "Kalian telah membebankan

separuh dari sepersepuluh ditnt atau lebih kepada aqilah, tapi
kalian tidak membebankan kepadanya sesuafu yang kurang dari

separuh sepersepuluh. Padahal tidak diragukan lagi bahwa bila

mereka dibebani separuh sepersepuluh maka mereka juga dibebani

sesuatu yang kurang darin1n."

Bila mereka mengatakan, "Kami haryn membebankan

kepadanya yang berat". Maka kami katakan, 'Dari mana kalian

AlMuhalla - EI



bisa menyimpulkan bahwa separuh dari sepersepuluh ke atas berat

sementara sepertiga atau selunrhn5ra Udak?"

Disamping itu, banpk pelalru kejahatan yang meftFa berat

memba5ar seperempat dari sepersepuluh diqt karena hartanya

sedikit, sementara di sisi lain ada orang lnng mer€Ea ringan

membayar dgnts&ear itu karena hartan5a bunfrak.

Kemudian pertanyaan lainnla adalah bila kalian

menafsirkannya sebagai sesuafu Snng berat maka lebih utama

kalian menafsirkannya sebagai sestrafu yang ringan. Akan tetapi
semuanya tidak ada artinya. Dan yang menjadi dalil dalam masalah
ini adalah firman Allah &,

"Kemudian jil<a si suani manthalalaSa (s6udah frlalak

tnng kdua), mal<a perempuan itu frdak bgi halal bSirya hingu
dia kawin dengan suani 5mng lain." Qs. Al Baqarah I2l:2301.

Makzudnp menthalakn5n dengan thalak tiga. Dan tidak
boleh sanra sekali hukum-hukum Allah. Jadi semua

qilras itu batal.

1986. Masalah, Telah kami katakan bahua perempuan

yang dithalak nj'i masih tetap sebagai isteri suami llang
menthalaknp selama iddalrnya belum habis. Kduanya tetap
saling mev,rarisi. Thalaknya berlala,r unfuknya; begifu pula ila.nya,
zhihar dan li'atnya bila dia melaktrkan qadzaf (menuduh zina)

terhadapnya. Dia juga tetap wajib menafkahinla, memberinya

?,;rq;t'dr, &'^i b'; U fi Gs og
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palnian dan tempat tinggal. Dan karena perempuan tersebut

masih b€rstatrrs isteriryra, maka dia boleh sebagairnana

dia melihatgn sebelum menthalaknya- Dia irya boleh

menlrchrhfiinya, karena tidak ada dalil37ang melarangrya.

Allah & t tap menpbutrSa s€bagai $amin!,4 karena Dia

berfirrnan,

,*\ at;tiis-#a;
"Dan aamiswmin5m brhak dahm mase,

mqanti itu." (Qs. Al Baqarah {21:2281

Abu Muhammad berkata, 'Bila dia menyefubuhingra maka

hal terseh.t tidak dianggap ruiuk sampai dia nrengucapkan kalimat

'ruiuk' dengan mendatangkan salsi dan mernberitahukan

s€behd il&t sang isteri habis. Bih dia melalukan
n{uk tanpa mendatangkan saksi maka dia tdak dianggap

melahrkan n$iq berdasarkan firrnan Albh e,

,;#,'iS3r65u,Fjlifu4",ii;fi 6'(-

"Mbih n q& telah mqddati aldrir *l&hn5a mala
rufilrilah mqeka dqgn bik abu lepaslanlah mqela dqgan
baik dan parcnandn dqlgn da orang salcd trarrg ilil di
anbn lannu." (Qs. Aft-'nnlaaq l2lr 2l.

Ddni Allah & mernbedakan antara ndulq tralak dan

nrendatangkan sald. Dengan dernikian maka fidak boleh

K4g;;isb3$3
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memisahkan sebagianqra dari s€bagian hinnln. Jadi, orang yang

melalnrkan ftalak bnpa mendabngkan dua salsi adil ahu

melalnrkan rujuk tanpa mendatangkan dua sal$i adil telah

melanggar hulnrrnJruln un Albh.

Basuhdlah t bemsaMq

.", itlf t;5'#,t'U
"krangsiap m&kulant analan yang t*hk fu*an

Fatan (rypnm)Ianni, rrnb ia tatobk

Apabih dlotalGn, Allah I berftrrnan,

lxcff;:xrl;
"Dan Fsatg*anUn apbih lannu @@l 6efi," (Qs. Al

Baqarah I2l:?li21

Allah trL rug. berfirrrnn tenbng hutang yang dihrgguhkan,

,9, €K i oy 
"pt$. 

; u i-q i'3aj;;13

e6w33.,1
"Dan patatra*n dangan da onng salsi dai onng:

onng lelald (danbnnu). Jika bk da dw oftng lelald, maka

hoHil wrug ldald &n dm orug Feepun." (Qs. Al Baqamh

lZlt 282l.
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Merrgapa kalian menrbolehkan iual beli yang ditanggutilian

dan lahrlp Spng tdak dipersalsikan?

Allah * irgu berftrnrar\

'Kqru.dian apbila kamu manya-dtl<an lnrb kepda
npe, naka hq*lbh l<amu dakan slsiaksi (tqbng

ihl bgi nada-" (Qs.An-Nisaa' [4]' 6)

Mnngapa kalian mernbolehkan pernberian harta anak

yatim kepadan5Ta setelah diu baligh &n mumayiz hnpa perlu

madatangkan salsi?

It{ala lorni katakan, lorni tdak merrbolehkan

pengahnnnta sampai dia m€ndatangkan saksi. IGrni
ba[Mra d anak ptim harus b€Nrmpah bila orang 1nng dib€ri leasa

tdak bsa m€ndatarglon sal$i bahura dia telah mernberikan

hartarya keeadarUn- Ifuni hanya bahtrn dia dr.uhaka

keeada Allah & bila dia berilrnpah lalu meJanggar

S€bagenana kami menetaflon bahura perernpuan yang Udak bisa

mendatanglen sal$i bahm snminya tdah menthalakn5ra atar
rnensdq,a sebagai orarg 1Bng durhaka kepada Allah lt, bila dia

bersumpah se@ra dusta serala bahura snminya tdah
m€nftralalmt a atau nrenriulrya-

Adapun terrhrg pernbolehan kami terhadap Inl beli 1BnS

dihngguhlcn dan lainnya -meshprn hnpa mendatangkan dtn
salsi adi[-, maka hal ini berrdrearkan sabda Rasrlullah & buh,r.
peeinl dan pernbelfi boleh mernilih selama kedrnrryTa befun

W'bryT'{trt,Fp1#:"W
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berpisah. Bila kduaryra telah berpisah atau salah satunya

men!ruruh yang lainnp memilih lalu orang tersebut mernilih jual

beli, maka jual belinya sempurna, atau sebagaimana !/ang
disaMakan beliau $ sebagaimana lang telah kami sebutkan

dalam pembahasan jual beli dengan rdalsi sekaligus sanadnSn.

Seseorang dianggap bermaksiat kepada Allah & bila dia

tidak mendatangkan saksi dalam jual beli png ditangguhkan atau

lainnln, atau dalam kasus memberikan harta kepada anak ptim
png telah baligh lagi muma54iz, atau ketika dia melalukan ftalak
atau rujuk, bila dia tidak melakukan seperti 11ang diperintahkan
Allah &.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum
menyetubuhi isteri (yang telah dithalak) dalam mtrs.r iddah, apakah

hal tersebut mempakan rujuk atau bukan? BqIitu pula untuk selain
persetubuhan: DiriwaSntkan kepada kami dari jalur Al Hakam bin
Utaibah dan Sa'id bin Al Musal6rib bahwa

menrpakan rujuk. Pendapat ini iuga shahih dari hrahim An-
Nakha'i, Thawus, Al Hasan, pa-Airrridan Atha'.

Pendapat ini juga diriwayatkan kepada karni dari AsySp'bi
dan hnu Sirin. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Auza'i dan
hnu Abi laila.

Malik dan Ishaq bin Rahar,vaih berkata, "Bila dia meniatkan

rujuk dengan persetubuhan tersebut maka rujuk, tapi
bila dia tidak meniatkan demikian maka hukumnya bukan mjuk."

Keduanp juga mengatakan, "Adapun selain nikah
(bersetubuh) maka ia bukan rujuk meskipun meniatkan rujuk."
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Abtr Muhammad berkata, "Pembagian tersebut tidak benar

sarla sekali dan rrdak bet'dasar."

Al Hasan bin Hayy, S6ran Ats-Tsauri dan Abu Hanifah

berkaft4 'Persetuhfian adalah rujuh baik diniatkan rujuk atau

tdak Begifu prla d€ngan mernegang.'

S$;an dan Abu Hanifah berkata, "Apabila persetubuhan

terseh.t dilalndran dengan qrahurat, tapi bila tidak maka ia bukan

n{uk"

Abu Flanihh b€d{ata, "Melihat vagina dengan syahuat

adalah nriuk'

Dia Fga berkat+ "Bila isterinp menciumqn dengan

qphrrat atar nrenregangrSp dengan qphuat dan sang suami

mengalo.rinyE rnaka ia mempakan rujuk. Bila sang suami Sila lalu

mencir.unnSra dengm ryahrat, maka ia mertrpakan ruiuk. Bila dia

nrcqrctttt4tra d€ngan paksaan, maka ia mempakan ruiuk. Akan

tetapi palcaan sdah p€rs€trin han hkan rujuk."

Abu Muhammad b€rkata, "Pendapat-pendapat tersebut

sangat rusah karena ia menrpakan penetapan qpriat dalarn

agarna tanpa dahl dari Al Qur'an ahr Sunnah yang shahih ataru

riwayat lsnah atil qilps afiau pendapat kuat. Dan sejauh png
lorni k€tatnn ffak ada Snng mengatakan hal ini dari kalangan

orangcarg sebe&.unrgn-"

Jabir btoi Zail, Abu Qlabah, AF[-aits bin Sa'd dan Aqt
q,afi'i bedcfia, 'Persefirh.rhan atau selain iu bukan ruiuk, baik

diniatkan n uk atar tilak Dan tidak berlaku ruiuk kecuali dengan

perkataan'
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Abu Muhammad berkata, "Tidak ada ketemngan dari AI

Qur'an dan S.rnnah lEng menyatakan bahwa

menrpalon rujuk. Dan para ularna tidak berselisih bahwa

ruiuk derrgan perkaAan merupakan ruiuk. Jadi, tidak b€rlaku nduk

kecuali gnng sah bahun ia merupakan rujuk."

Allah $ berfirman,

j.i;t€;K*'6
'Mah nfuldlah mqela dangan baik." (Qs. ru Baqarah [2]:

2l

Yang dirnaksd 'baik' adalah yang dik€fiahui dalarn hat
omng yang menriulq dan hal telsebra tidak berlaku ke@ali dengan

perlotaan.

Sqolongan ulama mengatakan "MaksLrd firrnan Allah EI,

*fi3,'f{-4"ii; fi6b 'Apbila mqaa tehh mqdeJ<au

akhir ftlhlnla, maka rufulcilah mqeka dangan baik' (Qs. AttF
Thalaaq: 2) adalah dekaUrya rrrs.r iddah."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat tersehrt salah dan

baUl Anpa diragukan lagi, karena ia merupakan pernberitahuan

dari Allah padahal Dia tdak memberitahukan dernikian dan tidak
mernalsudkan demikian, dan Rasulullah $ juga tdak
mernberitatnrkan derrikian.'

Allah $ berfirman,
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{ ( ;r iF i}j; *,6ft7 o"6 iY 6Lig;i *,

@'i,As
" (Iulenghanmkarl ma np,*Jafiila n Allah dqrgan snfti

tnng Allah frdak menutnlran huiluh mtuk itu en
(menghamml{ad metgad*&lan tahadap Allah ap Fng fdak
l<amu kebhui. "(Qs. Al A'raaf m: 33)

Disamping ifu, seandainya apa lpng mereka katalmn benar

maka tidak ada rujuk kecuali sAelah dekatqTa alfiir ruah. Hal ini
Udak dikatakan oleh merelo atau selain mereka.

Abu Muhammad b€rkata, 'Maks.rd ayat, liLi tf\ 6'9

'Apbila merel<a telah mqddati al<hA iddahn5n.' (Qs. Al Baqarah

121:21, adalah akhir ildahmerdra.'

Alasannl,a adalah lorena dari aual iffih sampai atrhi4;a
ada unkfu untuk menriuk atau melepasnya. Tidak ada pendapat

3nng lebih shahih dari pendapat yang dib€narkan deh &n4 baik
oleh orang yang pro rnaupmpng kontra.

Abu Muhammad bedrah Adaprn tentang pendapat kami

adalah bahwa apabila sang slami mdalorkan njuk tanpa

menghadirkan saksi atau nsrghadidcn sak$ tanpa

memberitahukannya sampai ffih sang isteri habs -baik dia hadir

atau tidak hadir-, bila db telah menthalalmya dan mernbesitahukan

serta mendatanglon salsi, maka telah Ffuh frralak ba'fut

atas isterinSn dan tidak ada hak ruiuk padanya k@nfr dengan

keridhaan sang (mantan) isteri dengan pernikahan bam dengan
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wali dan saksi serta mahar bam, baik sang (manbn) isteri telah

menikah lagi atau belum menikah lagi dan baik dia telah disetr-rbuhi

suami atau belum. Apabila sang isteri mendapatkan

kabar tersebut -sementara masa iddabnya masih lama- maka

hukumnya adalah rujuk 5ang sah.

Dalilnya adalah firman Allah &,

€tfr Jy 3i'i-6 Vrt irjti'At'bi+y
" Merel<a hendak menipt Alhh dan onng-onng Wrg

beriman, pdahal merel<a haqn merripu dirinSn sendiri." (Qs. Al
Baqarah l2lz 9l

Firman Allah &,

9u
WW$66i{;

" Dan janganlah l<amu manytahlan mqel<a unfuk
menyempitkan (hati) mereka." (Qs. Ath-Thalaaq [55]' 5)

Rasulullah $ bersabda,

t, z !
. t : -t+ t1';( rl;'*1'*,j."' U

"Ehmngsiapa melakulan amahn tnng tidak Maarlan
perl<an (aSama) mal<a ia tertolak."

Tindakan menyusahkan hati isteri Snng dilahkannya adalah

tertolak dan batil.
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Disamping itu, Allah & menyebut rujuk dengan istilah

'merujuk dengan cara lang baik', sebagaimana firman-Nya,

*F,1;A6'i*#L,ttrK$,"$i;';f $
"Apbik mere,la telah mendel<ati akhir iddahng, mal<a

rufukihh mqel<a dengan baik aku lepaslanbh mqeka dengan

baik." (Qs. Ath-Thahaq 165l,2l

Ruj,rk adalah mempertahankan, dan berdasarkan firman

Allah ia harus dengan cat?r yang baik yaitu dengan

mernberitahukannp kepada sang isteri dan keluarganya bila sang

isteri masih kecil atau gila. Bila sang strami tidak memberitahukan

kepadaqn, maka dia tidak dianggap menahan dengan cara lrang

baik, tapi iustru dengan cartr lnng mungkar, karena dia telah

melarangnp mendapatkan hak-hak isteri seperti nafkah, pakaian,

tempat tinggal dan penggiliran.

Jadi, tindakan tersebut merupakan tindakan menahan 5rang

rusak lagi batil bila tidak ada saksi yang menSntakan bahwa dia

telah memberitahukan kepadanya.

Allah trB iusu berfirman,

1)ffr",*
'Dan xnrnisuanin5a berhak man$ukinga dalam mas

mqtanti ittt, jika mereka (Wn suami) menghendaki ishlah. Dan

,s 5i b'illt"WyV6 Sy:*t O'dr'i|'&rfii
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pan wanib mqnprn tai hak Wg sdnbang dangan kewajibannjn
manuut an Sang rn'ruf." (Qs. Al Baqanh [2]: 2281

Abu !,firhamrnad berkata, '$rami lebih berhak merujuk
isteriqp bih da nrcnghendah ishlah (dama0. Hal toii kdasarkan
msh Al Qur'an. Barangsiapa melakukan rujuk dengan

merrlprnbunyikannya atau tdak mernberitahukan kepadan3n,

maka dia tdak mengherdaki ishlah tapi justm menghendaki

kerusakan. Bila dernikian haln3la, berarfi dia fidak melakukan rujuk
sama sekali."

Para ularna bercelisih pendapat dahm masalah ini menjadi

lima pendapaL

Pertarna: Berdasarkan hadits 1nng diriuayatkan kepada

lorni dari jahrr q,ubh dari AI Halorn bin Utaibah bahura Umar
bin Khaththab merrgatakan berlraihn dengan perempuan lnng
dithalak suaminta lalu dia mernberitahukan hal itu
lantas dia mertrjulqn namun dia tdak mernberitahukan

kepadanya sampai iddalxrya sel€sai, 'Sang strami telah

menjatnhkan ttalak b in terhdaptya."

Difirlallaean dari jahrr Sa'd bin Marshur: Al Mu'tamir bin
$himan ma{fabadon kepada lorni dari Manshur bin Al
Mu'tamir dari lbrahim An-Nakha'i, dia bedota: Umar bin
Khaththab berkata, "Apabila s@mng laki-lah menthalak isterinya

lalu mqnberitatnrkan hal ifu kepadanya, lalu dia memjulmya

dengan merrlrcrnbtrnyikannln sampai ildahsang isteri selesai maka

fidak ada ralan bad mamiryra unhrk lagi."

Otrluteladnan dad pfu Abdrrrazzaq dari lbnu Jr,raii: Amr

bin Dinar m€ngbarlran kepada kami, Ahl AsyqB'tsa' Jab,ir bin
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Zaid merEabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku pemah berdiskusi

dengan seoftmg laki-lah ahli qin'at generasi aunl tentang

perernpuan Snng dithalak suamin!,a lalu dirujuk tapi sang suami

menyernbrrryikanrS;a. Aku mengatakan, "Dia tidak memiliki hak

apa,-apa'. Kernudian aku menanSnkan kepada qadhi SyLlnih.

Maka dia merrjaurab, "Dia tidak memiliki aplapa selain bau ketiak

rulukqla tdak b€rlaku). "

Diriuayatkan dari iahir Sa'id bin Manshur: Huslpim
mengabaden keeada kami, Yunus bin Ubaid

keeada karni dari lbnu Sirin, dia berkata: Seorang laki-lald

bertaqTa k€eada lrnran bin Hrrshain, "Aku menthalak isteriku

tanpa mendatangkan saksi lalu menriuknSn tanpa mendatangkan

salsi". I{aka Imran bin Hushain menjauab, "Engkau menthalak

tanpa ada nr.Ea iilah dan meruiuk fidak sesrai Sunnah.

Datangkanlah salsi atas apa lnng kau pertuat."

Diriuaptkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Huslraim

m€ngabarlon kepada kami, Ubaidah mengabarkan kepadaku dari

Al Hasan bin Rau,u,ah, dia berkata: Aktr menanlakan kepada

Sa'id bin Al Musa3ryib tentang seomng laki-laki yang menthalak

isteriryn secara sembunyi-sernbunyi dan memjuknp secara

sembunyi-sernburnyi (tdak mernberitahukannla). Maka Sa'id bin AI

Musayyib , 'Engkau menthalak tanpa ada masa iddah

dan menrjuk di awan (sia-sia), datangkanlah saksi atas apa yang

kau perlruat."

Diriwa3ntkan dari jal* Sa'id bin Manshur: Huq/aim

mengabarkan keeada lorni, Manshur mengabarkan kepada kami

dari Al Hasan, dia berkata, 'Apabila seseormg menthalak isterin5a

i-
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lalu merujuknya, baik sedang pergi atau fidak tanpa

memberitahukan kepada isterin5n tentang rujuk tersebut sampai

iddal>oya selesai, maka tidak ada jalan lagr bagrnya". Dernikianlah

dalildalil pendapat pertama.

Keduar Berdasarkan hadits yang diriuayatkan keeada

karni dari jahr hnu Wahb dari Malik, dia berkab: Alm mendengar

kabar bahura Umar bin Khaththab berkata tentang laki-laki yang

menthalak isterinp -ketika sedang pergl- lalu menrjuknlp tanpa

menrberitahukan kepada isterinSra tentang rujuk ters€br-rt, namun

dia memberitahukan kepadanya tentang thalakn3n. Umar berkata,

"Apabila perernpuan tersebut menikah dan suami keduanya belum

menyetubuhinlp atau telah maka frdak ada jalan

bagi srnmi pertama terhadapnya". Malik be*ata, 'lnilah riuragrat

3nng paling senang kudengar dan aku menduhrngngra."

Diriuaptkan dari jalur hnu Wahb: Yunus merrgabarkan

kepadaku dari hnu Syihab dari Sa'id bin Al Musa1ryib, dia berkata,

"Telah berjalan Sunnah tentang laki-laki 3png menthalak isterinp
lalu menrjuknSp tanpa mernberitahukan kepadaryn sampai sang

isteri selesai iddal>nya dan meniloh dengan lald-laki lain, laitu
lah-laki (suami pertama) itu fidak memiliki hak ruiuk terhadapn3n

dan yang memilikinSp adalah stnmi kedtranya."

Ibnu Wahb berkata: Makh,ramah bin Bukair mengabarkan

keedalar dari ayahnya dari AMurrahrnan bin Al Qasim bin

Muhammad dan Nafi' dengan redaksi yang sanul. Tdah
diriuaSntkan secarir shahih pula pendapat yang sarna dari ialur
hnu Sam'an dari Az-Zl.if:rn. Dengan catatan bahwa keduanya ada

di negeri !/ang sama.
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Ketiga, Berdasarkan riwayat yang sampai kepada kami
dari jalur Ibnu Wahb. Malik berkata, "Hal yang Udak kami
perselisihkan adalah bahwa apabila suami keduanya telah

menyefubuhinya sebelum suami pertama merujukn5n maka Udak

ada jalan lagi baginp terhadapnya. Menurut kami hal itu berlaku
dalam kasus ini dan kasus laki-laki yang menthalak isterinya dengan

mernberitahukannya kepadanSn lalu dia maujuknp dengan

mendatangkan saksi tapi tidak memberitahukan kepadan5ra."

hnu Al Qasim berkata, "Kemudian Malik menarik
pendapatrya dan berkata, 'Suami pertamanga lebih berhak
terhadapnya'."

hnu Al Qasim juga ber.kata, "Saya pribadi berpendapat
bahwa apabila sang isteri telah disetubuhi suaminya yang kedua

maka tidak ada jalan bagi suaminya yang pertama terhadapnya.

Sedangkan bila dia belum disetubuhi maka dia menjadi milik suami
pertamanya."

Abu Muhammad berkata, "Kami menyebutkan ini agar

orang-orang yang fanatik dengan pendapat Malik menjadi tertuka
pikirannya, karena Malik mengatakan, 'Menunrt kami png tidak
diperselisihkan di kalangan kami', menunrt mereka ini merupakan
hujjah dan ijma'lnng tidak boleh ditentang."

Demikianlah Malik mencabut pendapatrya yang dia sendiri
mengatakan bahwa hal tersebut merupakan ijma' yang tdak
diperselisihkan. cukuplah ini menjadi catatan bagi mereka dan
kalian.

Diriwayatkan pula kepada kami abar-afurdari Umar yang
seluruhnya munqathi, karena diriwayatkan dari Ibrahim dari umar

)
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atau dari Al Hasan bin Muslim dari Umar atau dari Sa'id bin AI

MusaSryib dari Umar atau dari Abu Az-Zinad bahwa Urrnr b€rkata

tentang laki-laki png menthalak isterinya lalu p€rgi kernudian dia

melalnrkan rujuk dengan mendatangkan saksi sebelurn *1&h srrrg

isteri selesai natnun hal ifu tidak diketahui olehnya sampai sang

isteri meniloh lagi. Dia (Umar) berkata, 'Jika da
memberitahukannya sebelum menyefubuhiryra, maka perernpan

tersebut masih menjadi isterinya. Namun bila dia fidak

memberitahukannya sampai suami kedua menyetubuhinya maka

sang perempuan tersebut menjadi isteri strami keduanya'. Da
menyatakan demikian berkaitan dengan kasus Abu IGnaf.

Pendapat ini juga din5atakan oleh Al-l-aits dan Al Auza'i.

Keempat: Berdasarkan atsar yang diriwayatkan keeada

kami dari jalur AMr.urazzaq dari hnu Juraij dari Afta' tentang

lak-laki yang menthalak isterinya lalu menriuknlra dengan

mendatangkan sal$i, tapi informasi rujuk ters€but frdak sampai

kepada sang isteri sampai dia menilrah lagi. Atha' b€rlrafrai 'Jika
sang isteri telah disetubuhi maka suami yang p€rtama tdak
rnemiliki hak lagi terhadapnya sejauh yang kami k€tahrn

Sedangkan bila dia menikah lagi dan belum disetuhhi rnaka erami
yang pertama lebih berhak terhadapnya". Pendapat ini irya
dinyatakan oleh Abdul lGrirn.

Kelima: Berdasarkan a&arpng diriwayatkan kepada lomi
dari jalur Waki' dari Syr'bah dari Al Hakam bin Utaibah dia

berkah: AIi bin Abi Thalib berkata, "Apabila seonng lakFhld

menthalak isterinya lalu merujuknya tanpa mernberitahukan

kepadanya maka sang isteri tetap menjadi isterin5p bih si lah-lald

mendatangkan saksi (saat memjuld."
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Diriuralatkan dari iahr S$/an Ats-Tsauri dari Manshur bin
Al Mu'tamir dad Al Hakam bin Utaibah dari Ali bin Abi Thalib

bahura dla berkata tentang lah-laki yang mentalak isterinya lalu
pergi, lah da menulis surat kepada isterinlp 1lang isinf
rn€rurulsrta, akan tetapi surat tersebut hilarrg sampai iddah srrrq

isteri selesai. Menuuutg;a suami lpng pertama lebih b€rhak

teilradapnSn baik sang ist€ri telah disetubuhi suami png ke&n
atau beh.un.

Diriutalntlon frula dad iahrr Harnrnad bin Abi Sulaiman dan

Qatadah dari A[ dengan redaksi l;ang sama.

Pendapat ini iuga diriuayatkan dari jalur hrahim dari Ali
tentang losrrs Abu lGnaf. Dan pendapat ini juga diryatakan oleh

Al Hakam bh tJtaibah.

Kemudian kami menemukan riua1lat png bersambr.mg dari

Ali, 3Bitu: Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada

lorni, Ayyasy bin Ashbagh mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin @sim bin Muharnrnad mengabarkan kepada

lorni, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabar*an

keeada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada

lcmi" Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Sa'id -lnifu hnu Abi

An$atF mengabarkan kepada kami dari Qatadah dari Khilas bin

Amr bahura seorang lah-lah menthalak isterinp dan

mernberitahukan kepadanln, lalu dia meruiuknya dengan

mendatangkan dua saksi lald-lald adil saa5n berkata, "Rafrrasiakan

hal ini.' I-alu lrcduanga merahasial<anrryn sampai ildah sang isteri

habis. Kernudian mereka mengadu kepada Ali bin Abi Thalib.
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Maka Ali membolehkan thalak dan mendera dua saksi tersebtrt

serta menuduh keduanYa.

Abu Muhammad berkata, "Karni meneliti riuraSnt tersebut'

temlnta ia bukan dalil bagi orang lpng mengatakan pendapat

tetsebut, karena di dalamnya hanya menrbolehkan ftalak dan tdak

memboletrkan ruiuk."

Abu Muhammad berkata, "Yang ada hanyalah perrdapat ini

atau yang kami pilih. Adapun selain keduanln maka ia salah tanpa

diragukan lagi, karena pemikahannya dengan suami fnng kedua

atau persetubuhannya tidak membatalkan pemikahannlp lpng

sah. Yang ada hanlBlah sahnya ruiuk atau nrsaknSa. Pendapat Ali

yang telah kami sebutkan tadi iuga dinptakan oleh S.rfipn Ats-

Tsauri, Abu Hanifah, AsySyafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat

metreka."

L987. l'lasalatr: Dari ,raian-r.raian di atas $;sa karni

simprlkan bahwa tdak berlaku thatak yans pelalnqn tdak

memiliki hak ruiuk selarna dalam iddah keoEli ttalak figa +aik

lEng dilahrkan sekaligus atau terpisah dan ttalak terhadap

perempuan png $glum disetrfifii suami yang mentalaftnya, baik

safu atau dtra atatr tiga, bila kedqa pihak saryrsama rdha rnaka

keduanya harus menrulai nikah lagi dengan ul6li dan sal$i s€rta

mahar. Semua ini hukumnya adalah f6akh. Adapun talak

terhadap perernpuan gang dithalak satu atau du4 maka suami

ynng menthalaknp boleh menriuknSp $aik sang isteri suka aftau

fidak sr.rka- tanpa mahar atau wali, hanF dengan saksi. Inilah yang

tidak dipersellslhkan.
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