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Iddah

1988. Masalah' Iddah ada tiga: Iddah karena talak dalam

pemikahan yang mana sang isteri telah disetubuhi sahr kali atau

lebih dalam satu tahun, atau iddah karena wafat -baik sang isteri

telah disehrbuhi atau belum-. Perempuan yang dibebaskan -bila
dia memilih dirinya untuk berpisah dengan suaminya-, maka ini
berlaku khusus selain bentuk-benhrk fasakh (pembatalan nikah)

lainnya, dimana iddabnya adalah iddah perempuan yang ditalak.

Seluruh bentuk-bentuk fasakh dan perempuan lrang belum

disetubuhi oleh suaminya, maka tidak ada iddah unh.rk salah

seorang dari mereka, dan mereka boleh menikah baik pada saat

terjadi faakh atau pada saat terjadi talak.

Dalilnya adalah bahwa iddah talak dan iddah wafat

disebutkan dalam Al Qur'an. Begihr pula gugumya iddah dari
perempuan yang ditalak yang belum disetr:buhi dalam pemikahan

tersebut-

Perempuan yang dibebaskan -yang memilih membatalkan

nikahnya-, dalilnya adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Abu Daud: Utsman bin Abi Syaibah

mengabarkan kepada kami, Affan bin Muslim mengabarkan

kepada kami, Hammam bin Yahya mengabarkan kepada kami
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dari Qatadah dari lkrimah dari hnu Abbas, bahwa suami Barirah
adalah budak laki-laki berkulit hitam bemama Mughits, lalu
Rasulullah;j$ menyuruh Barirah untuk memilih -apakah akan

cerai atau tidak-, kemudian beliau menyuruhnya menjalani iddah.

Abu Muhammad berkata, "Seandainya ia menrpakan iddah
yang tidak disebutkan dalam Al Qur'an pasti Rasulullah # uk*
menjelaskannya tanpa diragukan lagi. Kami katakan bahwa ia
merupakan iddah talak, karena ia merupakan iddah yang

disebabkan talaknya orang lang masih hidup dan bukan iddah
karena kematian. Jadi, jelaslah bahwa ketika Nabi $
menytrruhnya menjalarri iddah ketika ditalak suaminya yang masih

hidup, maka bisa disimpulkan bahwa ia merupakan iddah karena

ditalak orang yang masih hidup."

ndak berlaku talak kecuali dalam pemikahan yang sah.

Dan juga tidak berlaku iddah karena kematian orang yang akad
pernikahannya tidak sah, karena Allah t& tidak meunjibkan iddah

talak atau iddah wafat kecuali dari suami yang sah. Bila ketika

suami menikah akadnya tidak sah maka dia bukan suami (yang

sah) sehingga tidak berlaku talaknya, dan bila talaknya tidak

berlaku maka iddah karena perceraian juga tidak berlaku. Bila dia

bukan suami yang sah maka tidak ada iddahbila dia wafat,

'Dan yang melanggar hukum-hukum Allah,

maka dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya

sendii.' [Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1l]."

"ifi.'{b 1i.j.tli:u;'::A;;
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Apabila mereka mengatakan, "Kami mengqiyaskan setiap

fasal<h terhadap perempuan yang dibebaskan yang memilih

bercerai dari suaminya."

Maka kami katakan, selunfi qtyas hukumnya batal-

Kemudian seandainya benar maka ia tetap batal, karena seluruh

bentuk fasakh tidak ada opsi di dalamnya bagi perempuan lrang

nikahnya batal selain perempuan yang dibebaskan. Para ulama

telah sepakat bahwa hukumnya berbeda dengan hukum seluruh

perempuan yang nikahnya batal. Dan iddah yang wajib hanyalah

hukum yang berdasarkan perintah Allah & ,ntrk membersihkan

rahim.

Dalilnya adalah bahwa orang-omng yang konka dengan

kami dalam masalah ini tidak kontra dengan kami dalam masalah

iddahrrya perempuan yang masih kecil yang telah disetubuhi tapi

tidak hamil dan iddal>nya perempuan tua yang tidak hamil, bahua

iddalrnya adalah karena talak dan karena kematian. Seandainya

mereka menyelisihi kami berkaitan dengan talakn5n perempuan

yang masih kecil, maka firman Allah, 9LXJ1U,#l'n'46ig

'# i,6t F'-K: :#i5 fii "Dan perempuan-wrempuan

tlang frdak haid lagi (monopuse) di antan perempuan-

perempuanmu jil<a l<amu ragu-m1Ju (tenbng masa iddahng), maka

masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (Wla)

perempuan-perempuan Wng frdak haid." (Qs.Ath-Thalaaq [65]: 4)

merupakan dalil bahun pendapat kami benar sementara pendapat

mereka salah.
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Maksud firman Allah "Jika kamu ragu-mgl' adalah bila

kalian ragu bagaimana hukumnya. Idak ada arti lain selain ifu,

karena perempuan-perempuan 5ang tidak haidh lagi (menopause)

Udak diragukan bahwa mereka tidak bisa hamil lagi.

Mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa laki{aki yang

dikebiri lang masih memiliki bagian penis yang bisa dimasukkan

(ke dalam vagina), bahwa isterinya tetap menjalani iddah, padahal

tidak diragukan lagi bahwa laki-laki tersebut tidak bisa memiliki

anak selamanya.

Mereka juga tidak berselisih pendapat bahwa laki{aki yang

menyetubuhi isterinya lalu pergi meninggalkannya sampai puluhan

tahun lalu dia mentalaknya maka sang isteri tetap menjalani iddah.

Padahal tidak diragukan lagi bahwa sang isteri tidak hamil.

Seandainya iddalrnya karena takut adanya kehamilan tenhrnya

cukup dengan satu kali haidh saja.

1989. Masalah, Iddah perempuan yang ditalak yang

telah disetubuhi yang sedang haidh adalah tiga kali quru' -yaitu
keseluruhan suci dari haidh- meskipun hanya satu jam atau kurang

darinya atau lebih lama, kemudian haidh setelah suci tersebut lalu

suci kedua lalu haidh selanjutrnya lalu suci ketiga yang sempuma.

Apabila sang isteri telah melihat bekasnya maka iddabnya
sempurna dan dia boleh menikah jika dia mau.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Segolongan ulama menlatakan seperti yang kami katakan.
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Segolongan ulama lain mengatakan, q,uru' adalah haidh

menurut kesepakatan ulama, berdasarkan firman Allah &,

lV s ;';;3 ",is3s.fi, o;;5- 5i,sfiv
'WYf-'r'ili'&Y'o:'*-6

" Wanita-wanita tnng diblak hedaklah menahan din
(menunggw) tiga kali quru'. Tilak boleh mereka menyembunyil<an

aF tnng diciptakan Allah dalam rahimnya." (Qs. Al Baqarah [2],

2281

Abu Muhammad berkata: Qtru ' adalah benhrk jamak dari

qur'in.Dalam bahasa fuab 5nng merupakan bahasa Al Qur'an,
guru' berlaku baik unhrk suci dari haidh atau untuk haidh itu

sendiri.

Hal ini sebagaimana png dikabarkan kepada kami oleh

Abu Sa'id Al Ja'fari, Muhammad bin Ali Al Muqri mengabarkan

kepada kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Ismail An-

Nahhas An-Nahwi mengabarkan kepada kami, Abu Ja'far Ath-

Thahawi mengabarkan kepada karni, Muhammad bin Muhamrnad

bin Hassan mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin HiqTam

mengabarkan kepada kami, Abu Zaid Al Anshari mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Alm mendengar Abu Amr bin Al Ala'

berkata:...... lalu dia menyebutkan seperti yang telah lomi
sebutkan.

Ada beberapa ulama yang mengatakan seperti pendapat

kami. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur
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Abdurrazzaq dari Ma'mar dan Az-Zthri dari Sa'id bin Al MusaSyib

dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Apabila perempuan yang ditalak

telah masuk pada haidh ketiga maka dia telah berpisah dari

suaminya."

Jalur yang sama juga diriwayatkan sampai kepada fu-Zuhri
dari Urwah dari Ais5nh Ummul Mukminin seperti pendapat Zaid.

Az-Z)hri berkata, "lni adalah pendapat Abu Bakar bin

Abdurrahman bin Al Harits bin Hiqnm". Dan inilah pendapat

yang dianut oleh Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari

Ayy,rb As-Sakhtiyani dari Nafi' dari hnu Umar seperti pendapat

Zaid yang telah disebu&an tadi. Pendapat ini juga dinyatakan oleh

Aban bin Utsman dan Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Abu
Tsaur, Abu Sulaiman dan para pengikutnya.

Sebagian dari mereka mengatakan, "Apabila seorang

perempuan melihat awal haidh ketiga maka dia telah terpisah dari

suaminya. Tapi dia tidak boleh menikah lagi sampai dia suci dari

haidh tersebut."

Hal ini sebagaimana atsar yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Sa'id bin Manshur: Abdul Aziz bin Muhammad Ad-
Darawardi mengabarkan kepada kami dari Tsaw bin Zaid dari

Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apabila seorang

perempuan telah menjalani haidh ketiga maka dia telah lepas dari

suaminya. Hanya saja dia tidak boleh menikah lagi sampai dia suci

dari haidh tersebut."
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Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Yahya

bin Sa'id Al Anshari dari Salim bin Abdullah bin Umar, dia

berkata, 'Apabila seorang perempuan telah menjalani haidh ketiga

maka dia telah lepas dari suaminya".

Yahf berkata: lalu aku bertanya kepadanya, "Apakah dia

boleh menikah pada masa haidh ketiga tersebut?" Jawabn5n,

"Tidak boleh". Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ishaq bin

Rahawaih.

Ada pula segolongan ulama yang tidak berkomentar dalam

masalah ini. Sebagaimana abar 5nng diriwayatkan kepada kami

dari Al Hajjaj bin Al Minhal Hammad bin Zaid mengabarkan

kepada kami dari Ayy,:b As-Sakhtiyani dari Nafi' dari Sulaiman bin

Yasar, dia berkata, "Seorang laki-laki menjatuhkan talak satu atau

talak dua terhadap isterinya. Ketika sang isteri sedang menjalani

haidh ketiga sang suami wafat lalu sang isteri meminta warisannya.

lalu Muawiynh bin Abi Sufuan ditanya tentang hal tersebut. Maka

dia pun mengutus beberapa orang untuk menemui bebempa

sahabat Nabi $, diantara mereka adalah Fudhalah bin Ubaid.

Tapi temyata mereka tidak mengetahui hukumnya."

Dalam kasus ini Ahmad bin Hanbal bersikap plin plan.

Dalam suafu kesempatan dia mengatakan, eutu' adalah suci (dari

haidh). Tapi disisi lain dia mengatakan, qunt' adalah haidh.

Kemudian dalam kesempatan lain dia memilih tidak berkomentar.

Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa quru'

adalah haidh berselisih pendapat. Segolongan dari mereka

mengatakan, "Sang suami berhak merujuknya selama sang isteri
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masih menjalani haidh ketiga. Bila sang isteri telah suci dari haidh

ketiga maka sang suami tidak bisa memjuknya."

Hal ini sebagaimana atsr yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Juraij: Amr bin Muslim

mengabarkan kepadaku dari Thawus, dia berkata, "Sang suami

boleh merujuknya selama sang isteri masih menjalani haidh".

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sa'id bin Jubair.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshurt

Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar

dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Sang suami lebih berhak

terhadapnya selama isterinya masih menjalani haidh". Pendapat ini
juga dinyatakan oleh hnu Sy-rbrumah dan Al Auza'i.

Ada pula riwayat yang sarnpai kepada kami dari sebagian

sahabat yang menunjukkan hal tersebut. Sebagaimana afsar yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari Nafi' dari hnu
Umar, dia berkata, "lddah budak perempuan adalah dua kali

haidh, sedangkan iddah perempuan merdeka adalah tiga kali

haidh."

Pendapat yang sarna juga diriwayatkan dari jalur Az-Zuhri

dari Qabishah bin Dzu'aib dari Zaid bin Tsabit.

Segolongan ulama lain juga berpendapat dalam masalah

ini. Sebagaimana atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Abdrxrazzaqa dari Ma'mar dari Zaid bin Rufai' dari Ma'bad Al
Juhani, dia berkata, "Apabila seorang perempuan telah mencuci

kemaluannya dari haidh ketiga maka dia telah ditalak ba'in oleh

suaminya."
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Segolongan ulama lain mengatakan, "Sang suami boleh

merujuk isterinya selama sang isteri belum mandi dari haidh

ketiga".

Hal ini sebagaimana atsar yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu Awanah mengabarkan

kepada kami dari Manshur dari hrahim An-Nakha'i dari Alqamah

dari hnu Mas'ud, bahwa ketika dia sedang bersama Umar bin

Khaththab, seorang perempuan datang bersama seorang laki-laki

lalu perempuan tersebut berkata, "Dia mentalakku lalu

meninggalkanku, kemudian aku sedang menjalani akhir haidh

ketiga dia mengetuk pinfu seraya mengatakan 'Aku telah

merujukmu', padahal saat itu darah haidhku telah berhenti

mengalir dan aku telah melepas pakaianku".

Maka Umar bertanya kepada hnu Mas'ud, "Bagaimana

pendapafunu tentang hal ini?" hnu Mas'ud menjawab, "Menurutku

suaminya lebih berhak terhadapnya selama sang isteri belum boleh

menunaikan shalat." Umar berkata, "Baik, aku juga sependapat

denganmu."

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari Az-

Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Ali bin Abi Thalib berkata,

"Suaminya boleh merujuknya sampai sang isteri mandi dari haidh

kanga dan boleh menunaikan shalat."

Diriwaptkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid

dari Al Hasan bahwa seorang laki-laki mentalak isterinya dengan

talak sahr, kemudian ketika sang isteri hendak mandi dari haidh

ketiga laki-laki tersebut merujuknya. [-alu keduanya mengadu

kepada Abu Musa Al Asy'ari, kemudian Abu Musa menyuruh
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bersumpah dengan natna Allah yang fldak ada tuhan

selain Dia, 'Apakah sang isteri telah boleh menunaikan shalat?'

Tapi sang isteri fidak mau bersumpah. Maka Abu Musa

mengembalikan perempuan tersebut kepada suaminya. Pendapat

lnng sama juga diriwayatkan dari hnu Mas'ud dengan riwayat

yang shahih.

Diriwayatkan dari jalur Abdunazzaq dari Ma'mar dari Zaid

bin Rufai' dari Abu Ubaidah bin AMullah bin Mas'ud bahua dia

berkata: Utsman mengirim ufusan unhrk menemui Ubai bin Ka'b

guna menanyakan hal tersebut. Maka Ubai menjawab, "Menurutku

suaminya lebih berhak terhadapnya sarnpai sang isteri mandi dari

haidh ketiga dan boleh menunaikan shalat". Abu Ubaidah berkata,

"Maka Utsman pun berpendapat seperti pendapat Ubai tersebut."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari jalw Waki' dari

Muhammad bin Rasyid dari Makhul dari Mu'adz bin Jabal dan Abu

Ad-Darda'.

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Isa Al Hannath dari Asy-

Sya'bi dari 13 sahabat Nabi $ yang terbaik, diantara mereka

adalah Abu Bakar, Umar dan hnu Abbas, bahwa sang suami lebih

berhak terhadap isterinya selama sang isteri belum mandi dari

haidh ketiga.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Umar bin ttasyid

dari Yahya bin Abi Katsir bahwa Ubadah bin Ash-Shamit berkata,

'Sang isteri tidak tertalak ba'in sampai dia mandi dari haidh ketiga

dan boleh menunaikan shalat."

Pendapat ini juga diriwayatkan dengan jalur yang shahih

dari Atha' bin Abi Rabah, Abdul Karim Al Jazari, Sa'id bin Al
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Musayyib, Al Hasan bin HayTin. Dalam kasus ini hukumnya salna

antara perempuan muslimah dengan perempuan kafir dzimmi.

Syarik bin Abdullah Al Qadhi berkata, "Seandainya sang

isteri tidak mandi (dari haidh) selama 20 tahun, suaminya boleh

merujuknln."

Abu Muhammad berkata, "Demikianlah riwayat-riwayat

yang kami sebutkan dari para sahabat, yaitu pendapat-pendapat

yang mengatakan bahwa sang suami lebih berhak terhadap

isterinln selama sang isteri belum mandi dan belum boleh

menunaikan shalat."

Segolongan ulama lain mengatakan sebagaimana yang

diriwagntkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq dari hnu Jumij

dari Ismail bin Muslim dari AI Hasan Al Bashri, dia berkata,

"Keorali bila sang isteri telah suci lalu menunda mandi hingga dia

ketinggalan shalat. Jika dia melalnrkannya maka dia telah t€rtalak

ba'inpada saat itu."

Pendapat ini juga dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan

Abu Hanifah. Abu Hanifah dan para pengikut,ya mengatakan,

"Bila haidhnya 10 hari maka bila telah selesai iddabnya juga

berakhir dan dia tdak halal bagi suaminya -baik telah mandi atau

belum mandi, baik telah suci atau belum suci-."

Mereka mengatakan, 'Perempuan kafir dzimmi, bila darah

haidh ketiganya berhenti maka iddalrnya habis dan dia halal bagi

suaminya, baik iddah*rya 10 hari atau kurang dari 10 hari, baik

telah mandi atau belum mandi."
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Mereka mengatakan, "Perempuan muslimah yang haidhnya

kurang dari 10 hari, suaminya boleh merujuknya selama sang isteri

belum mandi wajib meskipun masih ada anggota tubuhnya yang

behm telsiram air."

Mereka mengatakan, "Qilnsnya adalah bahwa apabila

masih tercisa anggota fubuh semp.tma yang belum dib€rsihkan,

apakah sang $ami Udak boleh menrjuknya?" Mereka mengatakan,

"Akan tetapi kami meninggalkan qifs dan menganggap baik

bahwa sang suami masih bisa merujul,*,ya. Bila masih tersisa

sebagian anggota tubuhnya 3nng belum dibersihkan maka sang

suami tidak boleh merujuknya dan sang isteri boleh menikah lagi."

Abu Hanifah memiliki pendapat lain, yaitu bila masih tersisa

anggota tubuh sang isteri yang belum dibersihkan (belum terkena

air) yang ukurannya lebih besar dari ukuran dirham Baghli (dirham

ukuran besar) maka sang suami boleh merujuknya, tapi bila yang

tersisa hanya seukuran dirham Baghli maka sang suami tidak boleh

merujuknya, dan sang isteri tidak boleh menikah lagi sampai dia

membersihkan bagian tersebut (dengan ar).

Dia berkata, "Apabila sang isteri suci dari haidh ketiga

ketika dia sedang dalam perjalanan dan dia tidak memiliki air lalu

dia bertayammum, maka suamin5a boleh merujuknya selama sang

isteri belum mandi."

Dia berkata, "seandainya perempuan tersebut menemukan

air yang telah diminum keledai dan dia tidak menemukan air lain

lalu dia mandi dengannya atau bertayammum, maka suaminya

tidak boleh merujuknya dan sang isteri tidak boleh menikah."
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Abu Muhammad berkata: Adapun tentang pendapat Abu

Hanifah, ia sangat rusak dan tidak ada yang mengatakannya dari

kalangan orang-orang sebelumnya. Begitu pula pembatasan

habisnya iddah dengan selesainya waktu shalat dan si isteri belum

mandi. Pembatasan ini adalah pendapat yang sama sekali tidak

ada dalilnya baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat shahih

atau riwayat lemah atau perkataan sahabat. Begifu pula pendapat

yang mengatakan bahwa batasnya sampai sang isteri

membersihkan vaginanya dari haidh ketiga. Jadi, semua pendapat

tersebut gugur.

Yang tersisa hanyalah pendapat yang mengatakan bahwa

sang suami lebih berhak terhadap isterinya selama sang isteri

belum mandi dan belum boleh menunaikan shalat, serta pendapat

yang mengatakan bahwa bila sang isteri telah suci dari haidh ketiga

maka dia telah selesai menjalani masa iddalrnya -dan inilah

pendapat kami-.

Dalil yang dipakai golongan yang mengatakan bahwa sang

suami lebih berhak terhadap isterinya selama dia belum boleh

menunaikan shalat adalah riwayat yang shahih dari Umar bin

Khaththab, Ali bin Abi Thalib dan hnu Mas'ud. Dan pendapat ini
juga diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Musa Al

Asy'ari, Ubai bin Ka'b, Mu'adz bin Jabal, Abu Ad-Darda', hnu
Abbas, Ubadah bin Ash-Shamit dan lainnya meskipun tidak shahih

dari mereka. Mereka mengatakan, "Masalah seperti ini tidak bisa

dikatakan berdasarkan pendapat. "

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui tidak

ada kekacauan lain pada mereka selain ini, karena pendapat
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mereka batil. Karena tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada

Rasulullah g$ berdasarkan dugaan, mengingat hal tersebut

merupakan perkataan yang paling dusta, selama hal tersebut tidak

berasal dari Nabi $. Terlebih lagi karena riwayat yang shahih dan

Umar dan hnu Mas'ud adalah yang telah kami sebutkan

sebelumnya yaitu bahwa hal tersebut merupakan pendapat

keduanya yang tidak berdasarkan atsar.

Meski demikian para ulama Hanafiyyah tdak gembira

dengan hal ini. Mereka justru menrpakan orang-orang yang

pertama kali menyelisihi para sahabat dalam masalah ini, karena

riwayat yang shahih dari para sahabat adalah bahwa sang suami

boleh merujuk isterinya selama sang isteri belum boleh

menunaikan shalat. Mereka justru menyatakan bahwa sang suami

boleh melakukan rujuk sebelum sang isteri boleh menunaikan

shalat bila masih tersisa dari anggota fubuhnya yang belum terkena

air meskipun hanya seukuran uang dirham.

Abu Muhammad berkata: Orang yang berpendapat

demikian telah menyelisihi pendapat sahabat bahwa bila sang isteri

menjalani haidh ketiga maka iddalnya selesai. Jadi pendapat

tersebut batal tanpa diragukan lagi, karena fidak ada dalil

keabsahannya baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau riwayat

lemah. Dan yang tersisa hanyalah pendapat yang mengatakan

bahwa bila sang isteri tidak lagi mengeluarkan darah pada haidh

ketiga maka iddalnya selesai. Ini adalah pendapat orang yang

mengatakan bahwa artr quru 'adalah haidh. Kami temukan salah

satu hujjah mereka bahwa seandainya yang dimaksud quru' it.t
suci maka iddah tersebut akan menjadi dua suci dan safu dari

quru'. Padahal yang diwajibkan Allah adalah trga quru '. Jadi
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jelaslah bahwa yang dimaksud adalah tiga kali haidh yang dijalani

secara sempuma.

Abu Muhammad berkata: Yang benar bukanlah demikian,

karena sebagian quru' adalah quru' tanpa diragukan lagi dan

sebagian haidh adalah haidh.

Abu Muhammad berkata: Mereka menyebutkan hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Muhammad bin

Mas'ud mengabarkan kepada kami, Abu Ashim mengabarkan

kepada kami dari hnu Juraij dari Muzhahir bin Aslam dari Al

Qasim bin Muhammad dari Aisyah Ummul Mukminin dari Nabi $
bahwa beliau bersaMa,

"Talakn5a budak Wrempuan (nng bisa dirujul<) adalah dua

kali dan iddah-nya adahh dua kali iddah;'

Humam menceritakan kepada kami, Yahya bin Malik bin

A'idz mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan bin Abi Ghassan

mengabarkan kepada kami, Abu Yahya Takat'rr71:la hnu Yahya As-

Saji mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail bin

Samurah Al Ahmasi mengabarkan kepada kami, Umar bin $rabib
Al Misli mengabarkan kepada kami, AMullah bin Isa mengabarkan

kepada kami dari Athi!,yah dari hnu Umar, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa,

.otb?6+: otCL

etb;6+:oal
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" Talaknya budak Wrempuan (yan7 bisa diruiuk) adalah dua

kali dan iddah-njn adalah dua l<ali."

Abu Muhammad berkata: Dua khabar ini gugur sehingga

tidak bisa dijadikan huijah, karena Muzhahir bin Aslam seorang

periwayat dha'if. Begitu pula Amr bin Syr'aib dan Athi5yah,

keduanya juga periwayat dha'if. Seandainya salah sahr dari

keduanya atau keduanya shahih pasti kami tidak akan

menyelisihinya.

Abu Muhammad berkata: Apabila ada orang yang

menyebut hadits shahih dan Nabi $ bahwa beliau bersabda

kepada perempuan istihadhah,

qfu1,?-At7 6l: Jt; w I's'; t(r 6y

to z ), ; -t
.r'-ll ,JL r'-ll'A *b n

" Bila datang qutu'-mu janganlah kau shalat, dan bila quru'-

mu telah selesai bersucilah lalu shalatlah dari quru' ke quru'
lainryri'.

Dalam hadits ini Nabi S menyrruhnya meninggalkan

shalat sesuai kadar quru'dan haidh-nya.

Maka kami katakan, kami tidak mengingkari bahwa haidh

disebut eutu', sebagaimana kalian juga tidak mengingkari bahwa

suci disebut 'quru '. Ya.,g kami perselisihkan adalah maksud dari

firman Allah &, ";j3"iii; "Tiga kali Quru." (Qs. Al Baqamhl2l:

2281
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Mereka mengatakan "Allah S menyuruh mentalak isteri

menjelang iddah" - Mereka juga mengatakan "seandainya maksud

Etru'adalah suci maka sang suami mentalak dalam masa iddah."

Maka kami katakan, ini adalah kesalahan dari penetapan

hukum kalian berdasarkan muqaddimah yang shahih. Memang

benar bahwa Allah S meny:ruh talak sebelum iddah. Seandainya

iddah yarg merupakan masa quru' maksudnya haidh, maka

antara talak dan awal iddah ada masa yang bukan iddah dan tentu

saja hal ini batil.

Abu Muhammad berkatar Jadi, semua argumen lnng
mereka pakai batal. Dan yang tersisa adalah pendapat lomi.
Kemudian kami temukan bahwa hujjah yang dipakai ulama png
mengatakanqn adalah hadirc 3png diriuayatkan kepada kami dari
jalur Al Bukhari: Ismail bin AMullah mengabarkan kepada karni,

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari hnu Umar, bahwa

dia mentalak isterinya yang sedang haidh, lalu Umar menanynkan

hal tersebut kepada Rasulullah #. MaLa Rasulullah $ menjawab,

a!
(d

t tot :
)4p
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"Suruhlah dia fibnu Umar) merujuk isteinSm lalu

mempertahankann5n sampai isterin5n suci lalu haidh lagi lalu suci

a

AlMuhalla - El

t6q,

.it3



lagi. Kemudian setelah ifu bila dia mau dia boleh merujuknya

setelah ifu, dan bila mau dia juga boleh mentalaknya sebelum

menyetubuhinya. Itulah iddah bagi perempuan yang ditalak
yang diperintahkan Allah &."

Rasulullah S mengisyaratkan pada suci dan mengabarkan

bahwa ia adalah iddah bagi perempuan yang ditalak sesuai yang

diperintahkan Allah &. Jadi, jelas bahwa quru'disini adalah suci.

Disamping itu, iddah wajib dijalani setelah talak tanpa diberi

jeda wakfur. Jadi, jelas bahun yang dimaksud adalah suci yang

berhubungan dengan talak, bukan haidh yang tidak berhubungan

dengan talak.

Seandainya yang dimaksud guru' disini adalah haidh maka

berdasarkan pokok pendapat mereka perempuan yang ditalak

dalam kondisi haidh cukup menjalani satu kali haidh. Pendapat ini

juga dinyatakan oleh Al Hasan. Sebagaimana yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Utsman bin Mathar dari

Sa'id bin Abi Arubah dari Mathar AI Warraq dari Al Hasan tentang

laki-laki yang mentalak isterinya dengan talak tiga ketika sang isteri

sedang haidh, bahwa sang isteri hams menjalani iddah sejak masa

sucinya.

hnu Abi Arubah berkata: Qatadah dan Abu Ma'syar

menceritakan kepadaku. Qatadah berkata: Dari Sa'id bin Al

Musayyib. Abu Ma'syar berkata: Dari hrahim. Keduanya berkata,

"Sang isteri tidak menjalani iddah."

Abu Muhammad berkata: Mana saja dari dua pendapat

tersebut, baik yang dimaksud suci atau haidh, maka pendapat

kami mengacu pada semuanya. Karena ifu terjadi dalam masa suci
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safr) quru ', lalu suci kedua lalu suci ketiga. Dan antara suci

pertama dan suci kedua ada haidh, kemudian antara suci kedua

dengan suci ketiga juga ada haidh, kemudian yang terakhir adalah

haidh yang merupakan yang terakhir dari tiga tersebut.

Telah kami katakan bahwa pada sebagian haidh ada haidh,

pada sebagian suci ada suci dan pada sebagian quru'juga ada

quru'. Jadi ada trga quru'.

Berdasarkan pendapat Al Hasan kami katakan bahwa

apabila sang suami mentalak isterinya dengan talak tiga k€fika

isterinya sedang haidh maka sang isteri harus menjalani iddah

dengan haidh tersebut lalu suci setelah haidh tersebut, kemudian

haidh kedua lalu suci kedua, lalu haidh ketiga. Bila dia telah suci

darinya -lraitu suci ketiga- maka dia boleh menikah lagi.

Hal ini juga berlaku dalam iddah budak perempuan yang

merdeka lalu memilih bercerai dari suaminya -bila saat itu dia

sedang haidh-.

Kami juga berpendapat bahwa perempuan yang ditalak tiga

dalam masa suci dan perempuan yang dimerdekakan lnng
memilih bercerai dengan suaminya, keduanya hams menjalani

iddah dengan masa suci tersebut sebagai satl.t quru '. Dan telah

dari Az-Zuhri bahwa perempuem tersebut tidak menjalan iddah,

akan tetapi dengan t,ga quru 'yang dimulai lagi dari awal.

1990. Masalah' Apabila perempuan ditalak ba.'in pda
masa iddah sebelum iddalmya habis, sementara iddalrmya

tersebut bukan dari Uga talak yang digabungkan atau dari talak
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tiga, maka dia harus menjalani iddah dari awal lagi. Bila suaminya

mentalaknya lagi setelah yang kedua maka sang isteri juga harus

menjalani iddah lagi dari awal. Begitu pula bila sang suami

merujuknya dalam masa iddah lalu menyefubuhinya atau tidak
menyefubuhinya lalu mentalaknya, maka sang isteri harus memulai

iddahlagi.

Pendapat yang sarna juga diriwayatkan kepada kami dari
segolongan ulama Salaf. Sebagaimana atsar yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari dan lainnya

dari Qatadah bahwa Jabir bin Abdullah dan Khilas bin Amr
berkata tentang perempuan yang ditalak dalam masa iddah, "Dia
harus menjalani iddah dari talak terakhir selama tiga kali haidh."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur hnu Mas'ud
bahwa sang isteri harus menjalani iddah dari talak pertama.

Pendapat ini juga dinyatakan oleh hrahim An-Nakha'i, Sa'id bin
AI Musa5ryib, Al Hasan, Abu Qilabah, pz-A)hndan Qatadah.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini juga dinlntakan
oleh Abu Hanifah, Malik dan Asy-SSrafi'i. Hanya saja Abu Hanifah

dan Malik serta AsySyafi'i dalam salah satu pendapatrya

mengatakan bahwa perempuan 5nng dirujuk dalam masa iddah
lalu ditalak sebelum disetubuhi harus memulai iddah lagi. Asy
Syafi'i juga mengatakan dalam salah safu pendapahln, "Dia harus

menjalani iddah dari talak pertama". Pendapat ini iuga dinyatakan

oleh Atha' .

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui

mereka tidak memiliki landasan, baik dari Al Qur'an atau Sunnah,

dan pendapat mereka tersebut tidak ada kaitannya dengan riwayat
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dari hnu Mas'ud. Karena redaksi riwayat tersebut adalah sebagai

berikut:

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Muawiyah Al Qurasyr mengabarkan kepada kami,

Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Yahf bin Aganrb AI Marwazi mengabarkan kepada kami, Hafsh -
Ibnu Ghiyats- mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan

kepada kami dari Abu Ishaq dari Abu Al Ahwash dari AMullah bin

Mas'ud, dia berkata, "Talak Sunnah adalah menjahrhkan talak safu

kepada isteri pada masa suci sebelum disefubuhi. Bila sang isteri

telah suci, dia mentalaknya lagi. Bila sang isteri haidh lalu suci, dia

mentalaknya lagi, lalu setelah itu sang isteri menjalani iddah

dengan satu kali haidh.

Al A'masy berkata: lalu aku menanyakan kepada hrahim

An-Nakha'i. Temyata dia menjawab dengan jawaban yang sama.

Abu Muhammad berkata: Semua kelompok tersebut

menyelisihi riwayat yang shahih dan hnu Mas'ud bahwa ia
men:pakan Sunnah. Karena mereka semua melarang talak dalam

masa iddah. Disamping itu ulama fikih Maliki dan ulama fikih

Syafi'i tidak menganggap haidh sebagai iddah.

Tidak ada yang lebih mengherankan dari oftIng yang

berargumen dengan perkataan Sa'id bin Al Musayyib tentang dipt
jari-jemari perempuan "la adalah Sunnah, wahai putra saudaraku",

lalu dia berargumen disini bahwa hukumnya Sunnah.

Abu Muhammad berkata: Menurut kami, tidak ada hujjah

selain dalil, shahih yang bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah.

Hujjah kami adalah bahwa Allah fr hanya menggugurkan iddah
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dari perempuan yang ditalak yang belum disefubuhi, sementara

tnrtuk perempuan yang ditalak yang telah disetubuhi iddah tetap

diwajibkan atasnya. Allah & memerintahkan laki-laki yang

mentalak isterinya agar mentalak unfuk iddah.

Allah @ menetapkan bahwa iddah bagi perempuan yang

sedang haidh tiga kali qunt', sedangkan iddah bagi perempuan

yang tidak haidh -baik karena masih kecil atau sudah tua- tiga

bulan. Dan Allah S menetapkan bahwa perempuan tersebut tetap

sebagai isterinya selama iddal>nya belum berakhir, dimana

keduanya bisa saling mewarisi dan talak tersebut dinisbatkan

kepada suami. Apabila sang suami mentalaknya untuk kedua

kalinya maka dia telah mentalak isterinya png disetubuhi dalam

pemikahan tersebut tanpa diragukan lagi, dan sang isteri wajib

memulai iddah sejak saat ihr tanpa diberi jeda waktu.

Diantara hal yang batil adalah bila iddah didahului sebelum

talak, sebagaimana isteri yang telah diseh.rbuhi ditalak tanpa iddah.

Atau mentalak isteri yang telah disetubuhi (dengan iddahl sant

quru'atau dua quru'. Dan orang-orang yang kontra dengan kami

harus memilih salah safu dari tiga pendapat tersebut -yang
semuanya batil tanpa diragukan lagi-. Hal lainnya Snng perlu

dicatat adalah bahwa mustahil perempuan yang telah dirujuk

memulai iddah lagi yang telah batal karena rujuk, karena hal

tersebut batil.

199L. Masalah, Apabila perempuan yang ditalak sedang

hamil dari suami yang mentalaknya atau hamil karena zina atau

karena pemerkosaan, maka iddal>nya adalah sampai dia
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melahirkan, meskipun dia melahirkannya sesaat setelah suaminya

mentalaknya atau kurang dari itu atau lebih lama. Dan bayi

tersebut adalah anak terakhir di perutnya. Apabila dia telah

melahirkan -sebagaimana yang telah kami sebutkan- atau

menggugurkannya maka iddabnya telah selesai dan dia boleh

menikah lagi.

Begitu pula perempuan yang dimerdekakan -ketika sedang

hamil-, dia boleh memilih apakah akan bercerai dari suaminya atau

tidak.

Begitu pula perempuan yang ditinggal wafat suaminya -
baik dia sedang hamil karena disetubuhi suaminya atau hamil

karena zina atau karena diperkosa-. Iddahtya berakhir setelah dia

melahirkan, meskipun dia melahirkan setelah suaminya meninggal-

Setelah itu dia boleh menikah bila mau. Begitu pula bila dia

menggugurkannya.

Dalilnya adalah firman Allah &,

"'#iL';S- 6'""fiA )€'li UiV
"Dan peremptuan-perempuan yang hamil, waktu iddah

mereka ifu ialah sampai mereka melahirkan kandungannSa." (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 4)

Dalam ayat ini Allah & Udak mengkhususkan apakah

kehamilan tersebut karena disetubuhi suaminya atau karena

lainnya, dan sama saja baik suaminya telah menyefubuhinya atau

tidak, karena Allah @ menyatakan demikian.

Dan firman Allah &,
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" Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan

mereka sebelum kamu menampurinya maka sekali-sekali fr'dak

wajib atas mereka iddah bagimu." (Qs. AlAhzaab [33], 49)

Abu Muhammad berkata: Ayat ini bisa dikecualikan dari

ayat pertama sehingga maksudnya adalah, dan perempuan-

perempuan yang hamil, iddah mereka adalah sampai mereka

melahirkan, kecuali perempuan-perempuan yang belum kalian

setubuhi dan mereka dalam kondisi hamil baik karena perbuatan

kalian yang menempelkan kemaluan di tepi vaginanya Qasy{i) atau

karena perbuatan orang lain.

Dan bisa pula ayat pertama dikecualikan dari ayat ini
sehingga maksudnya adalah, kemudian kalian mentalak mereka

sebelum menyefrrbuhi mereka, maka tidak ada iddah atas mereka,

kecuali perempuan-perempuan yang hamil karena disetubuhi

kalian atau orang lain.

Apabila demikian halnya maka kita wajib melihat mana
yang berlaku dari dua kemungkinan ini, yakni mana penafsiran

yang benar dari keduanya, karena Allah & telah menyatakan

bahwa Dia telah menjelaskan syariat yang difurunkan-Nya.

Temyata kami temukan bahwa yang sesuai adalah khabar

Abdullah bin Umar yang mentalak isterinya yang telah kami
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sebutkan di awal pembahasan talak dan pembahasan ini dengan

sanadnya.

Di dalamnya kami temukan bahwa Nabi'$ bersabda,

.4ye 'rlr rsv t#Aj"i V(*';.)
" Suruhlah dia meruiula3n lalu mentalaknp dalam kadaan

suci abu hamil lcarenanya."

Di dalamqn juga disebutkan,

'#.')i}Wopsy
*Apbila dia (isterinJn) tetah arci, hendaktah dia

mentalala5m atau merujukryn."

Lalu Rasulullah # membaca ayat,

{i U "i'ii$ 1:4i'5tL $Yfii (}r-

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istei-isteimu maka

hendaHah katnu cenikan mereka pada waktu mereka dapat

(menghadapi) iddahn5n (vang waiar);'(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Abu Muhammad berkata, "Jadi, memang benar bahwa

mentalak perempuan yang sedang hamil dibolehkan se@ra urnum,

karena ini adalah ajaran beliau unfuk setiap orang yang melakukan

talak sampai Hari Kiamat, baik kehamilan tersebut karena

' disetubuhi sang suami atau karena orang lain, karena Nabi $
tidak mengkhususkan perempuan yang hamil karena perbuatan

seorang pun (baik suami atau orang lain).
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Dan kondisi tersebut adalah sebelum dia menjalarti iddah

sehingga iddah harus dilakukan sesuai yang telah kami sebutkan.

Dan tidak boleh menggugurkan hukum ini kecuali dengan sesuatu

yang meyakinkan, dan udak ada yang gugumya meyakinkan

kecuali pada perempuan yang ditalak yang belum disetubuhi, dan

tidak hanya pada perempuan hamil saja.

Bila telah benar bahwa sang isteri wajib menjalani iddah

maka sang suami juga berhak merujuknya selama sang isteri masih

menjalani iddah talak. Dan sang suami tetap wajib memberi

nafkah. Keduanya juga tetap saling merr,rarisi. Ila', zJtihar dan li'an
sang suami terhadapngn juga berlaku, berdasarkan firman
Allah &,

dyc'#ru'JN;$
"Dan suami-suaminya berhak merujukinSm dalam masa

menanti itu." (Qs. Al Baqarah l2h 228)

Dan firman Allah &,

' )'z 6' 2 ': fi a,i;;.lg{,frt>D*icP.t,Ttt-
"Maka rujukilah mereka dengan baik abu

merelra dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq I55l:21

Kami juga mengatakan bahwa apabila sang suami

mentalaknya sementara iddabnya dengan quru' atau bulan, lalu

sang isteri hamil dalam masa iddah tersebut baik karena disetubuhi

suaminya atau orang lain karena zina atau perkosaan, maka iddalT
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nya berubah yaitu sampai dia melahirkan. Apabila sang isteri telah

melahirkan maka iddalnya telah selesai.

Begitu pula bila sang suami wafat lalu sang isteri hamil

dalam masa iddah setelah wafatrya suami baik karena zina atau

perkosaan, maka iddalmya berubah yaihr sampai dia melahirkan,

karena sernua ini masuk dalam ketrmuman firman Allah,

'iii;'i6- 6'LtA )#'.li iiii
" Dan wrempuan-perempuan yang hamil, unkfu iddah

mereka ifu iakh sampi merel<a melahirkan kandungannia." (Qs.

Ath-Thalaaq [55]:4]

Rasulullah $ menetapkan bahwa iddah smpai melahirkan

setelah suami wafat menggantikan iddah4 bulan 10 hari-

Hal ini sebagaimana hadits 5rang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Ahmad bin Syr'aib: Husain bin Manshur An-Naisaburi

mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Aun mengabarkan kepada

kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada kami,

Sulaiman bin Yasar mengabarkan kepadaku, Abu Salamah bin

AMunahman bin Auf mengabarkan kepadaku, dia berkata: Kami

mengutus Kuraib -maula hnu Abbas- untuk menemui Ummu

Salamah Ummul Mukminin, lalu dia kembali lagi kepada kami (dan

mengabarkan) bahwa Subai'ah melahirkan beberapa hari setelah

suaminya meninggal, lalu Rasulullah #i meny.rnrhnya menikah

laE.

Berkaitan dengan pendapat kami, yaitu "Anak terakhir

dalam perutrya", dasamya adalah firman Allah &,
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"-aii?';S- ;t'"rM )G-li UiS
"Dan perempuan-perempuan tnng hatnil, unktu iddah

mereka ifu ialah sampai mereka melahirkan kandungannSn" (es.

Ath-Thalaaq [65]:4)

Selama masih ada kandungan dalam perutnya maka dia
belum melahirkannya.

Abu Muhammad berkata: Muhammad bin Al Hasan
memiliki pendapat lain dalam masalah ini, yaifu bahwa dia
mengatakan "Apabila bayr yang ada dalam kandungan perempuan
tersebut baru keluar separuh, maka iddahrrya telah selesai dan
yang separuhnya lagi tidak dianggap, baik kedua pahanya, kedua
betisnya, kedua kakinya dan kepalanya."

Abu Yusuf berkata, "Barangsiapa mengatakan kepada
budak perempuannya yang telah melahirkan 'Engkau merdeka,,
apabila ketika mengucapkan demikian bayr yang ada dalam
kandungannya baru keluar separuh yang terdapat kepalanya maka
si budak tersebut merdeka dan anakn}n juga merdeka. Sedangkan
bila yang keluar separuh tubuhnSn selain kepalanya maka si anak
berstafus budak sementara si budak perempuan tersebut menjadi
orang merdeka."

Dua pendapat ini diriwayatkan oleh Hisyam bin Ubaidillah,
periwayat yang mendengar langsung dari keduanya.

Abu Muhammad berkata: Orang yang mendengar
pendapat tersebut pasti akan sangat heran dengan sesuatu yang

kontradiktif ini. Bukankah hal ini sulit dideteksi mengingat
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seseorang tidak tahu kapan kepala si bayi dan kedua bahunya

keluar? Karena dalam waktr.r yang cepat ia bisa keluar seluruhnya-

Apakah ada kesempatan untuk melihat tulang belakang bayi dan

lebam5n untuk mengetahui apakah baru keluar separohnya atau

kurang darinya atau lebih banyak darinya (mengingat waktunya

Snng cepat)?

Kalaupun kepala dan kedua bahunya telah keluar maka

tetap tidak mungkin mengatakan "kau merdeka" sampai seluruh

bagran tubuhnya keluar. Bukankah dalam kondisi tersebut si

perempuan dalam kondisi lemah dan lebih sibuk dari orang yang

sedang terdesak? Pendapat ini mengherankan dan sekaligus

menunjukkan kadar keilmuan orang yang mengatakannya.

Apabila ari-arinya masih tersisa meskipun sedikit, maka

perempuan tersebut tetap dalam iddalrnya, karena ia merupakan

bagian kandungannya yang ada bersama anak tersebut.

L992. Masalah, Apabila bayr tersebut wafat dalam

kandungan maka iddah perempuan tersebut tidak selesai kecuali

bila bayi tersebut telah dikeluarkan seluruhnya darinya, meskipun

hanya tersisa sebesar satu jari atau sebagiannya, karena bila dia

belum mengeluarkan semuanya maka dia belum disebut

melahirkan kandungannya.

L993. Masalah' Apabila perempuan yang ditalak udak

haidh baik karena masih kecil atau sudah fua atau karena

pembawaannya demikian, sementara dia tidak hamil dan suaminya
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telah menyetubuhinya, maka iddabnya adalah tiga bulan sejak

sampainya informasi talak tersebut kepadanya atau kepada

keluarganya bila dia masih kecil.

Hal ini berdasarkan firman Allah El,

'# Jt i;$j 9L- # q,,?;J\ n'4, oi:V

'#i,1tifriirt
"Dan perempuan-perempuan Jnng tdak haid la7t

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jil<a kamu ragu-
ngw (tentang masa iddahn5n), maka masa iddah merel<a adalah

tiga bulan; dan begitu (pula) perenpuan-perempuan jnng tidak
haid;'(Qs. Ath-Thalaaq [65]' 4)

Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, AsySyafi'i, Abu
Sulaiman dan para pengikut mereka, 5nitu tetapnya hal tersebut,

baik unfuk perempuan yang masih kecil atau perempuan der,,r,rasa.

Sementara menurut Malik berpendapat, tidak ada iddah bagi
perempuan yang masih sangat kecil.

Abu Muhammad berkata: Sejauh yang kami ketahui tidak
ada yang mengatakan hal tersebut dari kalangan orang-orang

sebelumnya.

Pendapat tersebut rusak karena beberapa alasan:

Pertama Dia mengkhususkan Al Qur'an yang

bertentangan dengan hukumnya.
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Kdua Dia mewajibkan iddah karena kematian suami -
meskipun si perempuan masih dalam a!runan- dan menggugurkan

darinya iddah talak -yaitu perempuan yang telah disetr-rbuhi lalu

ditalak-. Ini adalah kontradiksi 5nng sangat msak.

Ketiga Dia tidak menetapkan batas akhir usia kecil yang

menggugurkan iddah talak sejak permulaan wakhr yang diwajibkan

atasnSa.

Ini adalah kerancuran yang tidak samar lagi kerusakannya

dan memasukkan sesuafu yang tidak wajib kepada sesuatu yang

wajib.

Cukuplah disini dikatakan bahwa pendapat tersebut tidak

memiliki dalil akan keabsahannya baik dari Al Qur'an atau Sunnah

atau riwayat lemah atau riwayat rusak atau Qiyas atau pendapat

yang memiliki argumentasi atau pendapat ulama Salaf- Apabila

demikian halnya maka ia adalah pendapat yang batal tanpa

diragukan lagi.

t994. Masalah' Apabila suami mentalak isterinya

menjelang awal malam bulan tertentu ketika matahari telah benar-

benar tenggelam, maka dia harus menjalani iddah sampai muncul

bulan sabit bulan keempat. Bila bulan sabit telah muncul maka

iddahaya telah selesai.

Apabila sang suami mentalaknya sebelum itu atau

setelahnya maka sang isteri harus menjalani iddah selama 87

malam dan 87 hari sesuai waktu yang ditetapkan baginya dalam

menjalani iddah. Potongan hari atau potongan malam fidak
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berpengaruh dalam hal ini, karena tidak boleh ada perbedaan

antara awal iddah-nya dengan waktu lazimnya iddah baik sedikit

maupun banyak. Bila dia telah menjalaninya dengan sempuma

maka iddahrrya telah selesai.

Halini berdasarkan sabda Nabi $,
t-ctc z $o loit...'S3t4J y. r4Al

" Satu bulan adalah 29 hari."

Hadits ini telah kami sebutkan dalam pembahasan puasa

berikut sanadnya.

Apabila dikatakan, "Dia telah wajib menjalani iddah

berdasarkan sesuafu yang meyakinkan sehingga dia tidak boleh

keluar darinya kectrali berdasarkan sesuafu yang meyakinkan".

Maka kami katakan, pendapat tersebut batil. Akan tetapi
dia wajib menjalani iddah berdasarkan wahW Allah S kepada

Nabi-Nya berdasarkan sesuatu yang meyakinkan sebagaimana

yang telah kami sebutkan, bukan berdasarkan keyakinan mutlak

dari dugaan dusta atau pendapat orang.

Jadi, hal ini harus berdasarkan penjelasan Rasulullah $
yang merupakan kebenaran yang meyakinkan.

Nabi # telah menjelaskan bahwa satu bulan terdiri dan 29

hari. Dengan demikian maka tidak boleh menambahnya

berdasarkan waswas yang fidak ada dasamya, "Dan b:daHah

Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)
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1995. Masalah, Telah kami katakan bahwa apabila

perempuan hamil yang ditalak menggugurkan kandungannya atau

perempuan yang ditinggal wafat suaminya atau perempuan yang

dimerdekakan yang memilih cerai dengan suaminya maka iddalt

n5a selesai.

Batasnya adalah bila dia menggugurkan sebesar segumpal

darah atau lebih. Bila dia menggugurkan sperna yang belum

menjadi segumpal darah maka hal tersebut tidak menjadikan

iddabnya berakhir.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi syaibah dan Muhammad bin

AMullah bin Numair mengabarkan kepada kami, keduanya

berkata: Abu Muawiyah dan Waki' mengabarkan kepada kami,

keduanya berkata, Al A'masy mengabarkan kepada kami dari Zaid

bin wahb dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasululluh #
bersaMa,

/ o ,o1 yl i . .

o*.sl a.el ob. e
tl1, !zo , ot z 4;ATf- €;*t oL

.'^1LL"& i e';

" Sesungguhn5n penciptaan salah seorang dan kalian

dikumpulkan dalam perut ibunSn selama 40 han lalu ia meniadi

segumpal darah..." Lalu dia menyebut kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Ath-Thahir Ahmad bin

Umar bin As-Saraj mengabarkan kepada kami, hnu Wahb

mengabarkan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan
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kepada kami dari Abu Az-Zubair Al Makki bahwa Amir bin
Watsilah menceritakan kepadanya bahwa dia mendengar

Hudzaifah bin Usaid Al Ghifari berkata: Aku mendengar
Rasulullah g$ bersabda,

^. 
^ 

z l/. / - Z

Whr.> 4 o;:i, peZ.#U';ttt
i

"+r c:H.: . tr. . ,rtra. I
,P: t.n^)J.4e

dl ?i ?ti ";, U;v ; WW ) t1;+
"Apabila spenna telah berada (dalam rahim) selama 42

malam maka Allah mengutus malaikat kepadanya unfuk
membenfulmya dan mencipblan
penglihatannya, kulin5m, dan lalu dia
bertanya 'Wahai Tuhan, lakilaki atau perenpuan?....." lalu dia
menyebut kelanjutan hadits ini.

Abu Muhammad berkata: Artinya adalah menciptakan
secara unurn yang terdiri dari penciptaan pendengaran,

penglihatan, kulit, daging dan tul*g. Jadi, jelaslah bahwa
penciptaan anak dimulai dari segumpal darah dan bukan sperrna.

1996. Masalah' Apabila seorang perempuan ditalak
sedang dia belum pemah haidh sarna sekali lalu dia haidh sebelum

iddabnya selesai -baik setelah ditalak atau di akhir bulan-, maka

iddahrrya diperlama dengan hitungan bulan. Bila dia telah
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menjalaninya seluruhnya maka iddahttya dianggap selesai dan dia

tidak perlu melihat lagi haidhnya.

Begitu pula bila dia hamil dari suaminya atau dari orang lain

setelah ditalak atau sebelum selesainya tiga bulan, bila sang suami

wafat sebelum tiga bulan tersebut berakhir maka dia bisa memulai

iddah kematian secara penuh.

Dalilnya adalah firman Allah $&, "Dan perempuan-

perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara

perempuzn-perempuanmu jika kamu ragu'ngu (tentang masa

iddahn5n), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu

(pula) perempuan-perempuan yang ddak haid." (Qs. Ath-Thalaaq

[651,4)

Allah @ hanya manrajibkannya menjalani iddah selama tiga

bulan setelah ditalak. Dan sesuahr yang diwajibkan Allah & naal

batal hanya karena adanya anggapan yang tidak memiliki landasan

dalil sama sekali.

Apabila dikatakan, "Allah & mewajibkan quru' dengan

firman-Nya, 'Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri
(menunggu) tiga kali qunt'.' (Qs. Al Baqarah l2l:2281, dan firman-

Nya, 'Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah

merel<a ifu ialah sampi merel<a melahirkan .' (Qs.

Ath-Thalaaq [55]: 4), bukankah dia isteri yang telah dicerai?"

Maka kami katakan, Allah & hanya maruajibkannya bagi

perempuan-perempuan yang memiliki guru' dan perempuan-

perempuan yang hamil. Perempuan yang dimaksud disini adalah

yang tidak lagi haidh (menopause) dan bukan perempuan yang

masih haidh atau yang sedang hamil.
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Adalah suatu kebatilan dan suatu hal yang mustahil bila

Allah & mewajibkan iddah dengan hitungan haidh kepada

perempuan yang tidak lagi haidh ketika iddah wajib atasnya atau

marajibkan iddah kehamilan pada perempuan yang tidak hamil

ketika iddahwajib atasnya.

Juga mempakan suafu kebatilan bila antara waktr.r wajibnya

iddah karena talak atau kematian dengan iddah itu sendiri ada

wakttr png bukan iddah, karena Nabi $ bersaMa,

6 -a. ,rlt o , o'-l' '
q:ry,y,d,:itb,

" Talaklah mereka ketika mereka dapat menjalankan iddah".

Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya berikut

sanadnya. Kecuali bila ada dalil yang nyata, maka baru bisa

dicocokkan.

Disamping itu, quru' adalah wakfu suci di antara dua

haidh. Dengan demikian maka kondisi perempuan tersebut

sebelum haidh dengan kondisi setelah menopause tidak disebut

quru'.

Jadi, tidak sah bila seorang perempuan menjalani iddah

dengan quru'sementara dia tidak mengalami quru ', meskipun

anaknya tetap dinisbatkan kepada suaminya karena masih tetap

isterinya setelah itu. Telah kami katakan sebelumnya bahwa bila

sang suami menyefubuhinya hal tersebut bukan rujuk, bukan pula

talak yang menyebabkannya menjalani iddah.

Segolongan ulama mengklaim adanya ima' dalam masalah

ini, padahal klaim tersebut batil, karena mereka tidak mampu
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mendatangkan penjelasan tersebut dari seorang sahabat dan hanya

berasal dari atsar-afsaryang diriwayatkan dari delapan tabi'in, laifu
Atha', Mujahid, Sa'id bin Al Musay5rib, Az-Z)ht'., AI Hasan,

Qatadah, An-Nakha'i dan AsySya'bi.

Hal seperti ini tdak dikatakan sebagai ijma, keanali oleh

orang yang membolehkan dusta atas nama ummat Islam.

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami meneliti firman

7#'-;i{t'urfi,<;f5
" Menahan did (menunggu) tiga kali quru'." (as. Al

fuarah:2281

Dan firman-Nya,

'"# $ f,ii,rl, Kb e,h5 A'4, *4V

'aiiti:'t1!rt
" Dan Wrempuen-perempuan tnng frdak haid hgi

(monopause) di anbn perempuan-Wrempuanmu jil<a kamu ragv
mgu (tentang masa iddah4n), maka masa iddah merel<a adalah

tiga bukn; dan begitu (pula) perempuan?erempuan 5,ang tidak

haid;'(Qs. Ath-Thulaq [65]' 4)

Kami temukan bahwa apabila perempuan mengalami haidh

pada masa iddah maka dia bukan termasuk perempuan yang

menopause bukan pula perempuan yang Udak haidh. Justru dia
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termasuk perempuan yang haidh. Dengan demikian maka secara

pasti wajib ditetapkan bahwa iddabnya tiga kali guru' Adalah

sesuatu yang batil bila dia termasuk perempuan yang haidh

sementara iddabnyadengan bulan.

Jadi, jelaslah bahwa hukum iddah dengan bulan batal
(dalam kasus ini) dan beralih kepada quru'atau sampai melahirkan

bila dia hamil.

Perpindahan ke iddah kernatian hanyalah pada talak nj'i,
sedangkan selain itu tidak. Disamping itu perempuan tersebut

masih isterinya yang antara keduanya bisa saling mev,rarisi. Karena

dia ditinggal mati suaminya maka iddahtya adalah iddah

kematian.

1997. Masalah, Perempuan istihadhah yang darahnya

tidak bisa dibedakan dan hari-hari haidhnya tidak dapat diketahui,

bila hal tersebut terjadi sejak awal dimana sebelumnya tidak

menjalani hari-hari haidh dengan iddabnya, maka iddabnya
adalah tiga bulan, karena haidhnya sama sekali tidak ada yang

benar sehingga dia termasuk perempuan yang tidak haidh. Bila dia

termasuk perempuan yang haidh yang diketahui (hari-harinya) tapi

dia lupa atau lupa jumlah dan waktunya, maka dia harus

menunggu selama waktu yang dia yakini bahwa dia telah

menyelesaikan tiga kali suci dan dua haidh dan sedang menjalani

masa ketiga.

Apabila masa tersebut telah habis maka iddahtya dianggap

selesai, karena dia termasuk perempuan yang menjalani quru' -
tanpa diragukan lagi- sehingga dia hams menyempumakan tiga
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ka\ quru '. Bila darahnya bisa dibedakan maka masalahnya telah

jelas, bila dia melihat darah hitam maka ia adalah darah haidh.

Sedangkan bila dia melihat darah merah atau kuning maka dia

telah suci.

B€grtu pula perempuan yang darahnya tdak bisa

dibedakan, hanya saja dia mengetahui hari-harin5a. Maka dia

harus menjalani iddah bila hari tersebut telah tiba, yaifu hari-hari

haidhnln dan sesuai hari-hari sucinln.

Dalil-dalil masalah ini telah kami sebutkan dalam

pembahasan haidh bab thaharah dalam kitab ini sehingga tidak

perlu disebutkan lagi. Dalil-dalil tersebut adalah hadits-hadits

shahihdari Rasulullah db.

Perempuan yang ragu-ragu, bila iddahtya dengan quru'

atau bulan lalu dia menyempumakannya, hanya saja dia diprediksi

hamil tapi Udak yakin atau diprediksi tidak hamil, maka dia

termazuk perempuan yang tidak yakin apakah menjalani dengan

quru'atau bulan, dan dia juga termasuk perempuan 1nng udak

tnkin apakah hamil atau tidak. Apabila demikian halnya maka dia

harus menunggu sampai dia yakin bahwa dia hamil, lalu dia hams

menjalani iddah sampai melahirkan, atau sampai dia 5nkin bahwa

dia tidak hamil, dan se-telah ihr dia boleh menikah lagi bila mau,

bila dia benar-benar yakin tidak hamil, karena iddahtya yarry

bersambung telah selesai akibat talak -baik dengan quru' atau

suci.

Waktu maksimal menunggu sejak terakhir kali disehrbuhi

suaminya adalah lima bulan, dan dia tidak boleh meleuratinya

kecuali bila dia yakin hamil atau tidak. Karena Rasulullah $

AlMuhalla - El



mengabarkan bahwa setelah empat bulan roh ditiupkan ke janin.
Bila roh telah ditiupkan maka si janin telah hidup dan pasti akan
bergerak.

Sedangkan perempuan yang quru'-nya berbeda-beda,

maka dia harus menyempumakan qunt\nya tanpa ada batasnya;
karena Allah $ mewajibkannya menunggu selama tiga kari quru'
tanpa menentukan batasnya,

€ru..<.arrt^ .u-( ,.?/ t, /t//. /z
"A-..4r f+Ji &r;,ttl r3-\> .*i_gt2

"Dan bamngsiapa tnng melanggar hukum-hukun Allah,
mala saungguhnya dia telah ffiuat zhalim terhadap diinya
sendiri. " (Qs. Ath-Thalaaq [65]' 1)

Apabila dia telah haidh satu kali lalu tidak haidh, atau haidh
dua kali lalu tidak haidh, atau menunggu haidh pertama dan
temyata ia tidak datang setelah dia haidh ketika masih berada di
tangan suaminya atau sebelumnya, maka mereka sernua harus
menunggu sampai haidh tiga kali dengan sempuma sebagaimana
yang diperintahkan Allah @, atau sampai mereka berada dalam
batas menopause.

Bila mereka telah tiba pada masa tersebut maka mereka
harus memulai tiga bulan. Karena Allah & tidak menetapkan

iddah tiga bulan kecuali bagi perempuan yang tidak haidh dan
perempuan yang mengalami menopause, sedang dia bukan
termasuk salah safu dari keduanya. Bila dia termasuk perempuan
yang menopause maka dia masuk dalam perintah Allah agar
menjalani iddah selama tiga bulan. Demikianlah ketetapan dan
hukum Allah &.
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Berkaitan dengan masalah ini para ulama berselisih

pendapat. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

AMurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zdhn bahwa Hibban bin

Munqi& mentalak isterinya -ketika sedang sehat- dan isterinya

sedang men5rusui, lalu sang isteri tidak haidh selama tujuh bulan

karena men5rusui, lalu setelah itu Hibban sakit beberapa bulan

setelah mentalaknya. Maka oftmg-orang pun berkata kepadanya,

"Dia mendapat warisanmu bila engkau wafat,"

Diapun disuruh dibawa menghadap Utsman, lalu dia

menceritakan perihal isterinya. Saat ifu disamping Utsman ada Ali

bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit. Maka Utsman pun

menanSnkan hal tersebut kepada keduanya. Keduan5a menjawab,

"Kami berpendapat bahwa dia meurarisi hartanya bila dia wafat

dan dia juga mendapat warisan isterinya bila dia wafat; karena

sang isteri belum menopause dan bukan perawan yang belum

haidh."

Yunus bin AMullah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin

AMullah bin Abdunahim mengabarkan kepada kami, Ahmad bin

Khalid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al

I(hus5rani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bas5rsrTar

mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan

mengabarkan kepada kami dari Asy'ats bin AMul Malik Al

Humrani dari Muhammad bin Sirin bahwa Umar bin Khaththab

dan AMullah bin Mas'ud mengatakan tentang wanita yang ditalak

sedang dia belum haidh, "Dia hams menunggu sampai tidak lagi

haidh."
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. Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri

dan Ma'mar; keduanya meriwayatkan dari Manshur bin Al
Mu'tamir dan Hammad bin Abi Sulaiman; keduanya meriwayatkan
dari Ibrahim An-Nakha'i dari Alqamah bahwa dia mentalak

isterinya dengan talak safu atau talak dua lalu isterinya tidak haidh

selama 16 bulan lalu dia wafat. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata

kepadanya, "Allah menahan warisannya atasmu." Dia juga

mou.rariskannya darinya. Riwayat ini sangat shahih dari hnu
Mas'ud.

Pendapat !,ang sama juga diriwayatkan kepada kami dari
jalur hnu Abbas dan hnu Umar, hanya saja ia berasal dari ;alur
hnu Wahb dari hnu Sam'an.

Diriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abdussalam Al
Khusyani: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada

kami, Abdul Aziz bln Abdush Shamad Al Ammi mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Aku menanyakan kepada Manshur bin
AI Mu'tamir tentang orang yang mentalak isterinya lalu isterinya

haidh satu kali lalu dia mengalami menopause. Dia menjawab,
"Dia hanrs mulai lagi menjalani iddah pada saat ifu selama tiga

bulan."

Dia berkata lebih lanjut: [^alu aku menanyakan kepadanya

tentang wanita yang ditalak sedang dia belum haidh karena sakit

atau dia tidak lagi haidh. Dia menjawab, "Dia harus menjalani

iddahdengan haidh yang dialami."

Aku juga menanyakan kepadanya tentang budak

perempuan yang haidh satu kali lalu dia ditalak dan tidak haidh
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selama dua tahun. Dia menjawab, "lddahnya adalah haidh yang

dialaminya."

Diriwayatkan dari jalur hnu Wahb: Uqbah bin Nafi'

mengabarkan kepada kami dari Khalid bin Yazid dari Atha' bin

Abi Rabah bahwa dia menanyakan tentang perempuan lrang

ditalak yang tidak haidh dalam satu tahun kecuali satu kali. Dia

menjawab, "lddahnya adalah quru'guru '*rya kapan saja ia ada."

Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari jalur hnu Wahb

dari Malik dari Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari jalur hnu Wahb: Yunus mengabarkan

kepadaku dari Abu Az-Zrnad, dia berkata, "Sebaiknya dia

menialani iddah selama tiga kali haidh -meskipun selama 20

tahun- bila dia haidh dan masih muda."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ar-Rabi' bin Shubaih dan

Yazid bin hrahim -At-Tustari- dari Al Hasan Al Bashri, dia

berkata, "Dia hams menjalani iddah dengan haidh, meskipun dia

hanya haidh satu kali dalam setahun."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Juraij: Atha'

berkata, "Dia hams menjalani iddah dengan quru'selama ia dekat

atau jauh."

hnu Juraij berkata: Ini adalah pendapat AMul Karim.

Atha' berkata, "Apabila dia menemukan dalam perutnln sesuafu

seperti kotoran dan dia tidak tahu apakah di dalam peruhya ada

bayi atau udak, maka dia tidak boleh buru-buru menikah sampar

terbukti dia punya anak atau tdak."
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Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-
Zuhi, dia berkata, "Apabila dia haidh maka iddalrnya adalah

berdasarkan haidhnya, baik fiarakqn) dekat atau jauh."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Juraij: Amr
bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Abu AsySya'tsa' Jabir bin

Zaid bahwa dia berkata, "Dia harus menjalani iddah sesuai qunt'-
nlra."

Diriwayatkan dari jalur AMunazzaq dari Sufipn Ats-Tsauri

dari Daud bin Abi Hind dari Aqr$n'bi tentang perempuan yang

haidhnya berteda-beda, bahwa iddahrrya adalah haidh, meskipun

dia hanya haidh satu kali dalam setahun.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: HusSnim

mengabarkan kepada kami, Ubaidah mengabarkan kepada kami
dari lbrahim, dia berkata, "Apabila dia haidh maka iddabnya
dengan haidh, meskipun dia hanya haidh satu kali dalam setahun."

Diriwayatkan dari lalur Sa'id bin Manshur: Sufyan bin
Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar tentang
perempuan yang tidak haidh kecuali safu kali dalam setahun. Dia
menjawab , " Iddahrrya adalah qutu'-nya."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Sufuan

Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para pengikut mereka,

dan juga dinyatakan oleh Abu Ubaid. Al-Laits juga mengatakan hal

ini berkaitan dengan perempuan yang guru:nya berbeda-beda.

Abu Muhammad berkata: Iylereka semua mengatakan

seperti pendapat kami. Dan ada pula pendapat kedua,

sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari
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Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Al MusaSyib, dia berkata: Umar bin

I(haththab berkata, "siapa saja perempuan yang ditalak lalu dia

haidh satu kali atau dua kali lalu tidak lagi haidh, maka dia harus

menunggu selama sembilan bulan untuk mengecek apakah dia

hamil atau tidak. Bila temyata dia tidak hamil maka dia harus

menjalani iddah selama tiga bulan setelah sembilan bulan tersebut.

Bila dia telah melakukannya maka iddabnya dianggap selesai."

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri dan Sa'id

bin Al Musayyib.

Diriwayatkan pula dari jalur Malik dari lbnu Syihab -yaitu

Az-Zuhri- dari Sa'id bin Al Musayyib seperti pendapat Umar

tentang perempuan yang terkena darah kotor, bahwa dia harus

menjalani iddah selama safu tahun.

Diriwayatkan pula dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari

Pv-Zuhri dari Sa'id bin Al Musalyib bahwa dia berkata, "Apabila

dia hanya haidh satu kali dalam beberapa bulan maka iddalrnya

safu tahun-"

Pendapat ketiga adalah sebagaimana atsar yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari

seorang laki-laki dari Ikrimah bahwa dia ditanya tentang

perempuan yang haidh dan keluar banyak darah sehingga dia tidak

tahu bagaimana haidhnya. Dia menjawab, "Dia harus menjalani

iddah selama tiga bulan. Inilah yang dimaksud ragu-ragu

sebagaimana yang difirmankan Allah &, 'Jika kamu ragu-fttgu

(tenkng masa iddahnya)." Pendapat ini juga dinyatakan oleh hnu

Abbas dan Zaid bin Tsabit.
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Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari hnu Juraij: Amr
bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Thawus, dia berkata,
"Apabila dia mengalami haidh yang berbeda-beda maka dia cukup
menjalani iddah selama tiga bulan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari
Qatadah dari Ikrimah, dia berkata, "Apabila dia mengalami haidh
yang berbeda-beda maka ia adalah sesuafu yang meragukan
sehingga iddalrnya harus tiga bulan."

Qatadah berkata, "Perempuan haidh menjalani iddah
selama tiga bulan."

Diriwa5ntkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Sufun -yaitu
hnu Uyainah- mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari
Jabir bin zaid, dia berkata, "Apabila dia hanya haidh satu kali
dalam setahun maka iddabnya tiga bulan."

Abu Muhammad berkata: Riwayat Ibnu Juraij dan Sufuan
bin uyainah berbeda dari Amr bin Dinar, sebagimana yang telah
kami sebutkan. sufuan meriwayatkan dari Jabir bin zaid, "Tiga
bulan", sedangkan dari Thawus disebutkan , " Iddahtya adalah
qunt'-nya."

hnu Juraij meriwayatkan dari Jabir bin Zaid, ,,Iddahtya

adalah quru'-nya" , sedangkan dari Thaums disebutkan, ,.Tiga

bulan."

sedangkan dari kalangan ulama generasi akhir, Al-Laits bin
Sa'd mengatakan, " Iddahnya perempuan istihadhah dalam talak
dan kematian adalah safu tahun."
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Al Auza'i berkata, "Apabila perempuan yang ditalak tdak

haidh selama tiga bulan maka dia harus menjalani iddah selama

sahr tahun."

Ahmad dan Ishaq berkata, " Iddah perempuan istihadhah

adalah quru', jika dia mengetahui wakttr-waltunya. Tapi kalau

tidak maka iddalrnyaselama safu tahun."

Malik berkata, "Apabila perempuan yang ditalak tidak haidh

selama sembilan bulan berturut-turut maka dia harus mulai lagi

menjalani iddah selama tiga bulan. Bila dia telah menyelesaikanrya

sementam dia tidak juga haidh maka iddalrnya dianggap selesai

dan dia boleh menikah lagi. Sedangkan bila dia haidh sebelum

waktunya selesai maka ia dianggap satu guru' dan dia harus

menunggu haidh lagi. Bila dia tidak haidh selama sembilan bulan

maka dia harus memulai iddah lagi selama tiga bulan. Bila dia tidak

haidh sampai selesai waktunyn maka iddalmrsa dianggap selesai,

sedangkan bila dia haidh dalam masa tersebut maka ia dianggap

sebagai quru' kedua dan dia hanrs menunggu selama sembilan

bulan. Bila dia tdak haidh maka dia harus menjalani iddah selama

tiga bulan. Bila dia haidh dalam masa tersebut atau

menyempumakannya tanpa mengalami haidh maka iddahrrya

telah selesai."

Abu Muhammad berkata, "Semua pendapat tersebut tidak

memiliki dalil yang benar, baik dari Al Qur'an atau Sunnah atau

riwayat lemah atau qiyas atau pendapat yang shahih atau riwaSnt

shahih dari sahabat. Iq hanya berasal dari riwayat yang kami

sebutkan dari Umar yang tidak shahih, karena Sa'id bin Al
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Musagryib tdak mendengar dari Umar kectrali tentang
pemberitahuan kematian An-Nu'man bin Muqanin.

Dan telah kami dari Umar pendapat yang
bertentangan dengannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan
tadi. Jadi, tidak ada riwayat yang lebih utama dari yang lainnya.

Malik berkata, "Iddah dimulai dengan menunggu sembilan
bulan sejak dia tdak lagi haidh, bukan sejak dia ditarak suaminya,
kecuali perempuan yang tidak lagi haidh setelah ditalak, maka dia
harus menjalani iddahselama sembilan bulan sejak ditalak."

Dia berkata lebih lanjut, "Perempuan istihadhah juga harus
menjalani iddah selama safu tahun -baik perempuan merdeka atau
budak -. Begitu pula yang tidak lagi haidh karena sakit -baik budak
atau perempuan merdeka-."

Dia berkata lebih lanjut, "Perempuan yang Udak haidh
karena men5msui, maka berbeda dan iddah+rya tidak
sempuma kecuali dengan sempumanya trga quru'."

Dia berkata lebih lanjut, "Perempuan yang ragu-ragu, maka
dia harus menunggu sampai keraguannya hilang atau sampai dia
terbukti hamil."

Dia berkata lebih lanjut, "Batas maksimal waktu
menunggunya adalah sembilan bulan."

Abu Muhammad berkata, "lni adalah pembagian yang tidak
disebutkan oleh seorang pun sebelumnya. Apabila mereka
mengacu pada riwayat dari Ali dan Zaid ketika keduanya berada di
samping Utsman, maka kami katakan, mereka tidak mengatakan
bahwa hal tersebut karena men5rusui, tapi hanya menjelaskan
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bahwa perempuan tersebut bukan perempuan yang udak haidh

dan bukan pula perempuan yang mengalami menopause. Dengan

demikian maka mereka tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak

mereka katakan."

1998. Masalaht Berkaitan dengan uraian-uraian yang

telah kami sebutkan, hukumnya adalah sama saja baik yartg quru \
nya saling berdekatan atau jauh. Jadi, tidak ada batas tertentu di

dalamnya. Hanya saja sang isteri tidak boleh dibenarkan dalam

masalah ini bila suaminya mengingkari ucapannya, kecuali dengan

adanya empat saksi perempuan mengetahuinya yang menyatakan

bahwa perempuan tersebut telah haidh dengan mengeluarkan

darah hitam lalu dia suci darinya. Demikianlah yang dimaksud tiga

quru'- Atau berdasarkan kesaksian dua perempuan disertai

sumpah. Karena Allah & dan Rasul-Nya tidak menenhrkan batas

tertenfu dalam hal ini. " Dan ddaHah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam

[19]:64)

Adalah batil bila ada batas tertentu untuk quru'yang tidak

kurang darinya, namun Allah & udak menjelaskannya, lalu Dia

membebankan kepada kita untuk mengatakan sesuatu yang ghaib

yang fidak kita ketahui atau membiarkan kita berpendapat

berdasarkan anggapan-anggapan dusta dan pendapat-pendapat

rusak 5nng tidak diragukan lagi kebatilannya.

Alasan ucapan sang isteri tidak dibenarkan bila suaminya

mengingkarinya adalah karena Rasulullah S menetapkan bahwa

orang yang menuduh hams memiliki bukti. Dalam kasus ini sang

isteri menuduh batalnya hak yang tetap pada suaminya yaitu hak
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merujuknya -baik dia suka atau tidak suka-, sehingga ucapannya

tidak boleh dibenarkan kecuali dengan saksi adil.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Ismail bin

Abi Khalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "seorang perempuan yang

ditalak suaminya menemui Ali bin Abi Thalib lalu dia mengaku

telah haidh selama tiga kali dalam satu bulan. Lalu AIi bertanya

kepada Syuraih, "Bagaimana pendapatmu tentang hal ini?" Jawab

Sy:raih, "Jika dia memiliki saksi yang diridhai agamanya dan

amanahnya dari kalangan keluarganya yang menyatakan bahwa

dia telah haidh tiga kali dalam satu bulan, dimana dia suci pada

setiap quru' lalu shalat, maka dia benar. Sedangkan bila Udak

maka dia dusta," Maka Ali berkata, "Keputusanmu benar terhadap

perempuan Romawi ini."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah,
dia berkata, "Ada perempuan yang ditalak lalu dia haidh selama

tiga kali dalam 40 malam. Orang-orang pun melaporkannya

kepada Syuraih, lalu Syuraih melaporkannya kepada Ali bin Abi
Thalib. Maka Ali berkata, 'Apabila empat perempuan dari

keluarganya bersaksi bahwa dia haidh maka dia telah tertalak

ba'in, sedangkan bila tidak maka dia harus menjalani tiga kali

haidh dalam tiga bulan'."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Abu
Awanah mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah dari hmhim
An-Nakha'i tentang perempuan yang haidh satu kali dalam satu

bulan atau 40 malam. Dia menjawab, "Apabila saksi-saksi

perempuan yang adil menyatakan bahwa dia telah melihat sesuatu
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yang menyebabkan dia haram menunaikan shalat berupa kotoran

(yaitu darah haidh), maka iddahayatelah selesai."

Abu Muhammad berkata' Semua ini adalah pendapat kami.

Dan ada beberapa riwayat yang akan kami sebutkan disini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Sufuan Ats-

Tsauri dan sufuan bin Uyainah. sufyan Ats-Tsauri berkata: Dari Al

A'masy dari Abu Adh-Dhuha dari Masruq. Dan juga diriwayatkan

dari Ubai bin Ka'b -hnu Uyainah berkata- dari Amr bin Dinar dari

Ubaid bin Umair, keduanya berkata, "Diantara amanah adalah

perempuan dipercaya berkenaan dengan urusan kemaluannya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Hammad bin Zaid dari

Ayy,rb As-Sakhtiyani dari Sulaiman bin Yasar bahwa suatu ketika

pemah diceritakan masalah perempuan di hadapannya. Maka dia

berkata, "Kita tidak disuruh membuka masalah mereka."

Abu Muhammad berkata: Pendapat Ubai i#$ dan Umair

benar bahwa seorang perempuan diberi amanah berkaitan dengan

kemaluannya, dan laki-laki juga demikian. Setiap orang diberi

wsduenang berkaitan dengan rahasia yang tidak diketahui orang

lain, yaitu bahwa dia harus amanah di dalamnya. Dan dalam kasus

ini tidak ada sesuatu yang ma,rajibkan untuk membenarkan

ucapan sang isteri berkaitan dengan pembatalan hak suaminya

tentang ruiuk, karena Allah S berfirman,

W$,*!,L637i
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"Dan frdaHah seoftrng membuat dosa melainkan
kemudharatannya kembali kepada dirin5n sendiri." (Qs. AI An'aam

16l:164)

Begitu pula ucapan Sulaiman bin Yasar, "Kita tidak disuruh

membuka masalah mereka", ucapan ini benar dan tidak ada

seorang pun yang menyelisihinya. Dan perintah mendatangkan

saksi yang menyatakan bahwa si perempuan haidh adalah seperti

perintah mendatangkan saksi unfuk membuka aib perempuan

yang tersembunyr.

Abu Muhammad berkata: Kemudian mereka berselisih

pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan dari Abu Hanifah
bahwa dia mengatakan, "Ucapan perempuan tidak dibenarkan

berkaitan dengan habisnya iddah bila ia kurang dari 50 hari, dan

ucapan perempuan nifas juga tidak dibenarkan bila ia kurang dari

85 hari."

Abu Yusuf, Muhammad bin AI Hasan, Sufyan -dalam salah

safu dari dua pendapatr.rya- dan Malik berkata, "Ucapannya tidak
dibenarkan berkaitan dengan habisnya iddah bila ia kurang dari 39
hari."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat-pendapat tersebut

lebih sesuai dengan pokok ma&hab mereka, karena si perempuan

dianggap telah ditalak di akhir masa sucinya, lalu dia menjalani tiga
haidh yang setiap haidhnya selama tiga hari -yang merupakan
jumlah minimal haidh menumt mereka-, dan dua suci yang setiap
satu suci selama 15 hari -yang merupakan jumlah minimal waktu
suci menurut mereka-."
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Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang perempuan

nifas. Abu Yusuf berkata, "Aku tidak akan membenarkan

ucapannya bila ia kurang dari 65 hari."

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Aku tidak akan

membenarkan ucapannya bila ia kurang dari 54 hari dan safu

jam-"

Al Hasan bin Hayy berkata, "Aku tidak akan membenarkan

ucapan perempuan yang menjalani iddah dengan quru' bila ia

kurang dari 45 hari."

Al Auza'i berkata, "Aku fidak akan membenarkan

ucapannya bila ia kurang dari 45 hari."

Abu Ubaid berkata, "Bila dia tidak dapat mendatangkan

saksi maka ucapannya tidak boleh dibenarkan bila ia kurang dari

tiga bulan."

Berdasarkan salah safu dari pendapat Asy-Syafi'i, ucapan si

perempuan tidak dibenarkan bila ia kurang dan 32 setengah hari,

karena menuruhrya batas minimal haidh safu hari dan batas

minimal suci 15 hari."

Abu Muhammad berkata' Allah S berfirman,

@ r*6i# *-t'3;i i'l * * r. i'(
"Kalau kinnya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah

mereka mendapat pertenbngan yang banyak di dalamnSn " (Qs.

An-Nisaa' l4l:82)
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Jadi, jelas bahwa perbedaan pendapat tersebut bukan dari
Allah &, dan bila ia tidak berasal dari Allah maka ia bukanlah apa-

apa. Mereka menyatakan demikian unfuk menenfukan batas

minimal haidh dan batas minimal suci. Adalah suatu kebatilan bila
seseorang menentukan sesuatu yang tidak ditetapkan Allah &.
Jadi, ia merupakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah &.

Apabila mereka mengatakan, ada hadits Nabi $ (fng
berbunyi),

'i o. o1,6 ), ? . ) c ..t --, Jl V "r,l fry e. H
"Dia menjalani haidh ,ut *u nni- ahu tujuh hai menurut

ilmu Allah."

Kami katakan, hadits ini tidak shahih. Dan kalaupun ia

shahih maka ia menjadi bantahan untuk kalian dan sebagai hujjah
kalian, karena kalian tidak mengatakan berdasarkan pembatasan

tersebut berkaitan dengan batas minimal haidh dan batas

maksimalnya.

Apabila mereka mengatakan, diriwayatkan secara shahih
bahwa Nabi $ bersabda,

, A 4 -zo ) t/ o . o / o,z.j,:e,;,.>5' at ;y$li rt-li ;roa*:l
"Uhatlah jumlah hai dan malam yang biasanya kau

mengalami haidh."

Maka kami katakan, tidak diragukan lagi bahwa Nabi $
hanya menyrruh demikian terhadap perempuan yang menjalani
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haidh selama beberapa hari beberapa malam. Dan diriwayatkan

se@ra shahih dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,

i"-nt 't tiy ,jt; )" ) )zl

'J'S Jtti 
'rf

.:'jt,)\;jt r: Jt" i "P
"Apabila telah datang quru'-mu, janganlah kau shalat.

Apabila quru' tersebut telah lewat, bersucilah lalu shalatlah dari

quru' sampai ke quru' Wng lainnya."

Jadi, Nabi #f fidak menentukan batas yang tidak kurang

darinya. Jelaslah bahwa hadits tersebut hanya berlaku bagi

perempuan yang haidhnya selama beberapa hari dan beberapa

malam tertenfu.

Sedangkan yang lainnya, maka ia berlaku bagi perempuan

yang haidhnya tidak sampai beberapa hari beberapa malam.

Setiap khabar itu sesuai zhahimya tanpa harus melakukan

penafsiran yang rusak atau meninggalkan salah safu dari

keduanya.

Apabila dikatakan, "sesungguhnya Allah & telah

menetapkan tiga bulan sejajar dengan ttga qunt "' .

Maka kami katakan, "Memang benar, akan tetapi hal

tersebut tidak berarti bahwa tidak ada quru'yang kurang dari satu

bulan atau lebih lama darinya. Kalian adalah orang yang pertama

kali membatalkan hujjah ini, karena kalian membolehkan dua

quru'dalam satu bulan dan membolehkan satl.t quru' lebih banyak

dari tiga bulan." Jadi semua argumentasi mereka batal.

I

i

i

i
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Apabila mereka mengatakan, "Bebasnya rahim tidak akan

tampak dalam masa setengah bulan atau kurang darinya". Maka

kami katakan, "Begifu pula dalam masa tiga bulan. Kalian

menganggap bahwa iddah bisa sempuma dengan quru ' dalam

masa kurang dari tiga bulan."

Malik mengatakan, "Apabila haidh telah datang maka si

perempuan hams meninggalkan shalat dan puasa serta suaminya

tidak boleh menyetubuhinya. Apabila dia telah suci maka dia boleh
shalat dan berpuasa serta suaminya boleh menyefubuhinya, hanya

saja haltersebut tidak termasuk suci yang dianggap dalam iddah."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini sangat msak,

karena tidak mungkin hal tersebut menjadi haidh dan suci yang

berkaitan dengan hukum shalat dan puasa serta halalnya

persetubuhan tapi ia tidak menjadi haidh dan suci yang dianggap

dalam iddah. Ini adalah pendapat yang tidak diragukan lagi

kerusakannya, karena ia bertentangan dengan Al Qur'an dan

Sunnah serta pendapat seluruh ulama Salaf."

Sejauh yang kami ketahui Abu Hanifah dan Malik tidak
mengacu pada perkataan salah seorang sahabat dalam masalah
ini, sehingga kita wajib kembali kepada firman Allah & dan

Sunnah Rasul-Nya.

Temyata kita temukan bahwa Allah {S berfirman, " Tiga

quru"' (Qs. Al Baqarah [2]: 2281tanpa menentukan jumlah hari
tertentu yang tidak boleh dilev,rati. " Dan frdaklah Tuhanmu lupa."
(Qs. Maryam [19]: 54)
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Nabi $ memerintahkan perempuan yang mengalami haidh

agar meninggalkan shalat, dan bila haidh tersebut telah selesai, dia

boleh shalat dan puasa serta halal disetubuhi suaminya.

Nabi $ bersabda,

t..o) t.c IOV- )-t"rl

.itUr
" (Wama) darah haidh adalah hitam Wng dapat diketahui

bin-cirinW). Apabila ia dakng tinggalkanlah shalat;'

Beliau tidak menenfukan batas tertentu sehingga seseorang

Udak boleh menentukan batasnya. Hanya saja bila suaminya

mengingkarinya, maka ucapan sang isteri tidak boleh dibenarkan

kecuali dengan keterangan saksi yang adil sebagaimana yang telah

kami sebutkan.

Begitu pula bila sang suami mengklaim bahwa iddah sang

isteri telah selesai tapi sang isteri mengatakan, belum setesai, maka

perkataan suami tidak boleh dibenarkan kecuali dengan

keterangan saksi dan ucapan sang isteri dibenarkan disertai

sumpahnya karena dia dituduh

Abu Muhammad berkatar Sebagian mereka berpendapat

bahwa ucapan sang isteri tentang habisnya iddah boleh

dibenarkan. Mereka mengacn pada firman Allah &,
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t <:Yi rifr('cfr1'iak- 6';;t 3**;

" Ttdak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahimnya, jika mereka beiman kepada AIah dan Hari
Akhirat;'(Qs. Al Baqarah l2l:2281

Abu Muhammad berkata: Ayat ini bukan dalil tentang
wajibnya membenarkan ucapan sang isteri. Kami tidak tahu
darimana mereka bisa menyimpulkan bahwa ayat tersebut
merupakan dalil yang membolehkan membenarkan ucapan sang
isteri.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdunazzaqdari hnu
Juraij dari Mujahid tentang tafsir ayat ini (di atas). Dia berkata,
"Dia (sang isteri) tidak boleh mengatakan 'saya hamil' -padahal dia
tidak hamil. Dia juga tidak boleh mengatakan 'saya tidak hamil'
padahal dia hamil. Dia juga tidak boleh mengatakan 'saya sedang
haidh' padahal tidak haidh, dan juga tidak boleh mengatakan 'saya

tidak haidh' padahal dia sedang haidh."

Diriwayatkan dari Atha' bahwa dia berkata, ,,Dia 
{sang

isteri) tidak boleh menyembunyikan anaknya. Aku tdak tahu
barangkali dia mengalami satu kali haidh."

Abu Muhammad berkata, "Perempuan yang mengaku
iddabnya telah selesai tidak menyembunykan apapun yang
diciptakan Allah dalam rahimnya. Dia hanya mengaku bahwa
Allah S telah menciptakan haidhnya, dia bisa dusta dan bisa pula

|jirAr,i,\
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jujur. Jadi, tidak ada kaitannya dengan keharaman

menyembunyikan sesuatu yang diciptakan Allah dalam mhimnya

yang disebutkan dalam ayat di atas. Dan ini tidak berarti bahwa dia

tidak boleh menggugurkan hak suami yang diwajibkan Allah, yaitu

rujuk."

Abu Muhammad berkata, "Apabila dia mengklaim sedang

hamil tapi suaminya mengingkarinya, bila ada saksi-saksi

perempuan yang mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak

hamil maka pengakuannya batal. Sedangkan bila mereka

mengatakan bahwa perempuan tersebut hamil dan temyata dia

dusta, atau mereka ragu-ragU dalam memberi kesaksian tersebut,

maka hakim harus memuhrskan bahwa dia (sang isteri) harus

mengembalikan sesuatu yang telah diberikan suaminya kepadanya

seperti nafkah dan pakaian."

t999- Masalah, Iddah wafat dan ihdad (berkabung)

berlaku bagi perempuan yang masih kecil meskipun masih dalam

ayunan. Begitu pula perempuan gila. Pendapat ini dinyatakan oleh

Malik dan Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berkata, "Dia wajib menjalani iddah tapi ildak

wajib menjalani ihdad'. Dia berkata lebih lanjut, "Karena dia bukan

orang yang terkena khitab (bukan yang dimaksud dalam ayat

tersebut)."

Abu Muhammad berkata: Bila dia memiliki dalil yang

membatalkan ihdad maka'hal tersebut juga membatalkan iddah,

karena Allah S berfirman,
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" Omng-orang Wng meninggal dunia di antammu dengan

isteri-istei (hendaklah para isteri itu) menangguhkan

dirinya heriddah) empat bulan sepuluh hai." (Qs. Al Baqarah [2]:
2341

Perempuan kecil bukanlah orang yang dimaksud dalam

ayat ini, begitu pula dengan perempuan gila, dan dia tidak boleh

menangguhkan dirinya sendiri.

Dalil kami dalam masalah ini adalah hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abdullah bin
Yusuf mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada

kami dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin

Hazm dari Humaid dari Nafi' dari Zainab binti Salamah bahwa dia

mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Ummu Salamah

Ummul Mukminin berkata: Seorang perempuan berkata, "Wahai

Rasulullah, putriku ditinggal mati suaminya dan dia sedang

menderita sakit mata, apakah aku boleh memberinya celak mata?"
Rasulullah $ menjawab , " Tidak boleh, ia (waktunya) adalah empat

bulan sepuluh harf' . Lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Disini Nabi 6l$ tidak mengkhususkan perempuan dev,rasa

dari perempuan yang masih kecil atau perempuan berakal dari
perempuan gila. Beliau juga tidak cuma menyampaikan kepadanya

tapi juga kepada perempuan lainnya. Jadi, ayat ini berlaku umum

dan mempakan dalil tambahan selain Al Qur'an.
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Apabila perempuan tersebut memulai iddah dari malam

pertama bulan tertentu maka iddah tersebut berlaku selama empat

bulan dan sepuluh malam pertama dari bulan kelima. Apabila fajar

telah terbit pada hari kesepuluh maka iddabnya telah selesai dan

dia boleh menikah lagi. Karena Allah S berfirman " Dan sepululi' ,

dan ini berlaku unfuk malam. Karena seandain5n yang dimakzud

adalah hari, maka akan disebutkart'Wa asitofuri -dengan benfuk

muannab (feminim)-."

Apabila dia memulai iddah sebelum ihr atau setelahnya,

maka iddahrrya adalah 125 malam dengan hari-harinya saja,

berdasarkan sabda Rasulullah *, "Safu bulan ada 29 (makm)'.

Dan tidak boleh dipindahkan hari-hari dalam satu bulan ke dalam

sesuatu yang tidak berasal darinya tanpa dimgukan lagi.

2000. Masalah, Perempuan yang menjalani iddah

karena kematian tidak boleh memakai celak, baik dalam kondisi

darurat atau tidak, meskipun kedua matanya buta -baik malam

maupun siang-. Sedangkan memakai kain penuhrp muka, maka

hukumnya dibolehkan.

Dia juga fidak boleh memakai seluruh pakaian yang

diwamai yang biasa dipakai di kepala atau tubuh atau salah sahr

bagian tubuh, baik yang diwaranai dengan wama hitam atau hijau

atau merah atau kuning atau wama lainnya, kecuali selimut

Yaman, yaifu pakaian yang diberi hiasan buatan Yaman, karena ia

dibolehkan

Dia juga tidak boleh memakai seluruh macaln pet uama

rambut dan tidak boleh menyisir rambutrya, kecuali sisir Snng

AlMuhalla - El



urnurn dipakai (unfuk mempikan rambut saja) karena ia
dibolehkan.

Dia juga tidak boleh memakai parfum, kecuali eusth dan
,4zh far ketrka suci saja.

Dia boleh memakai pakaian apa saja yang disukai seperti
kain sutera putih atau kuning yang belum diwamai atau kain wol
yang wamanya sama atau kain kafun putih atau kain dari biji mmi
atau lainnya.

Dia juga boleh memakai pakaian yang ditenun dengan
emas dan seluruh perhiasan baik yang terbuat dari emas atau
perak atau mutiara atau yaqut atau zamrud atau lainnya. Dia juga

boleh masuk pemandian umurn dan membasuh kepalanya dengan
tanaman l<hithmi dan tanah liat basah.

Dalil-dalilnya sebagai berikut:

Hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin

Qasim: Ayahku, Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan
kepada kami, kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh mengabarkan
kepada kami, Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami,
Muhammad bin Katsir Al Abdi mengabarkan kepada kami, Sufuan

Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Auullah bin Abu Bakar
dan Aqnrb bin Musa serta Yahya bin Sa'id Al Anshari; semuanya
dari Humaid bin Nafi' dari Zainab binti Ummu Salamah, bahwa
putui An-Nahhama ditingal mati suaminya lalu ibunya menemui
Nabi $ dan berkata, "Puffiku sakit mata, apakah aku boleh
memberinya celak mata?" Nabi $ menjawab, " Tidak boleh". Dia
berkata, "Aku takut matanya buta." Beliau bersabda, "Makipun
dia bub" . [-alu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.
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Abu Muhammad berkata, "Tainab adalah seorang sahabat'

Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya dari Zainab dari ibunya

yaihr Ummul Mukminin."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin sytr'aib: Husain bin

Muhammad Az-Zana' Al Bashri mengabarkan kepada kami,

Khalid bin Al Harits mengabarkan kepada kami, Hiqnm bin

Hassan mengabarkan kepada kami dari Hafshah binti Sirin dari

Ummi Athilyah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

t.rol o7, i I
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.)wi'ri yu'a'r^i
" Perempuan frdak boleh berkabung atas kematian

s5eorang lebih dari tiga hai kecuali karena kematian suamin5n.

Dia boleh berl<abung selama empat bulan sepuluh hari. Dia tidak

boteh memakai pkaian tnng diwamai kecuali kain penutup muka.

Dia juga fidak boleh memal<ai celak dan sisir Juga tidak boleh

memakai prfum kecuali setelah suci dan itupun hanya dibolehkan

memakai Qusth dan .4zhfar."

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Sgr'aib: Muhammad bin

Manshur Al Makki mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabar-

L-
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kan kepada kami, Ashim mengabarkan kepada kami dari Hafshah
binti Sirin dari Ummu Athiyyah bahwa Rasulullah $ bersabda,

U'oi ;<!i i-;tr.tr{ b"i r'Gt). J;t
Yj

'1 
on 'q;'-;'1 \)"^bu.WJ,-eJ

" Tidak halal bagi perenpuan yang beiman kepada Allah
dan Hai Akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga

hai kecuali terhadap suaminya, dia juga tidak halal memakai

celak, mewamai rambut dan mengenakan pakaian yang diwamai-"

Demikianlah atsar-atsar yang shahih da{ Rasulullah S
yang mencakup semua yang telah kami sebutkan.

Ada pula atsar-atsar yang tidak shahih yang akan kami

sebutkan agar orang yang tidak tahu tidak terkecoh.

Diantaranya adalah khabar yang diriwayatkan dari jalur

hrahim bin Thahman: Budail menceritakan kepadaku dari Al
Hasan bin Muslim dari Shafiyyah binti Syaibah dari Ummu
Salamah dari Nabi S bahwa beliau bersabda,

u};et J* Y G, q' e{l
.';)t \') u:h:Jit yi ,+Qt
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"Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh

memakai pakaian yang diwarnai kuning atau merah, dan iuga tidak

boleh memakai perhiasan."

Abu Muhammad berkata, "Dalam khabar ini disebutkan

perhiasan, tapi ia ndak shahih, karena hrahim bin Thahman

seorang periwayat dha'if, Seandainya ia shahih kami pasti akan

mengatakannya. Berkabung iuga wajib atas perempuan kafir

dzimmi, berdasarkan firman Allah &,

"Dan hendaklah kamu memufuskan perkara dianam

mereka menurut aW yang diturunkan Allah." (Qs. Al Maa'idah [5]:

49't.

Dan firman-Nya,

b-$i iH;, 3(:;_ 5K t & 3]S',
';1tfiL

"Dan merel<a, surytn iangan ada ftaah dan

supaya agama ifu semab-mah untuk Allah." (Qs. Al Anfaal [8]:

39)YanS dimaksud diindalarn ayat ini adalah hukum.

Jadi, wajib menerapakan hukum Islam terhadap mereka.

Bila mereka meninggalkannya maka mereka akan kekal di dalam

neraka.

trtdj-qifut*,s;
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Apabila ada yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak
berlaku atas mereka maka dia terah meninggalkan agama Islam.

Berkabung juga wajib atas budak perempuan yang ditinggal
mati suaminya, seperti halnya perempuan merdeka.

Diantara atsar-atsar yang terah kami sebutkan ada atsar
yang diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu wahb dari
Makhramah bin Bukair dari ayahn5n, dia berkata: Alar mendengar
Al Mughirah bin Adh-Dhahhak berkata: Ummu Hakim binti usaid
mengabarkan kepadaku dari ibunya bahwa suaminya meninggal,
lalu dia mengutus budak perempuannl. untuk menemui ummu
Salamah ummul Mukminin unfuk menanyakan kepadanya tentang
hukum memakai celak (bagi perempuan yang menj ar', iddahl.
Maka ummu salamah berkata, "Janganlah dia memakainya
kecuali untuk sesuatu yang sangat penting dan pada siang harinya
harus dihilangkan, karena Nabi $ pemah menemuiku setelah Abu
Salamah wafat dan saat itu aku memakai celak di mataku. lalu
beliau bersabda, 'Apa ini, wahai Llmmu satamah? Aku menjawab,
'wahai Rasulullah, ini hanyalah cerak yang tidak ada parfumnya.,
Maka beliau bersaMa, 'Ia dapat mencerahkan wajah. Janganlah
kau memakain5n kecuali pada malam hari, dan pda siang hari
kau harus menghilangkann5a. Janganrah kau bersisir dengan
wewangian dan inai, karena ia termasuk mewamai rambut, Aku
bertanya, '[alu dengan apa aku harus bersisir, wahai Rasulullah?,
Beliau menjawab, 'Dengan daun bidara t^ng dirumwkan pada
kepalamd."

ummu Hakim adalah periwayat mathut dan ibunya lebih
majhul dannya.
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. Pendapat ini juga diriwayatkan dari para sahabat' Telah

dirwayatkan secara shahih dari lbnu Umar bahwa dia berkata, "Dia

(perempuan yang sedang iddah) tidak boleh memakai celak,

minyak wangi dan inai. Dia juga tidak boleh memakai pakaian

yang dicelup dengan wama kuning kecuali selimut. Dia juga tidak

boleh memakai perhiasan dan sesuatu yang bertujuan merias

dirinya. Dia juga tidak boleh memakai celak sebagai hiasan kecuali

bila matanya sakit."

Telah diriwayatkan secara shahih pula darinya dari jalur

Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri dari ubaidillah bin umar dari

Nafi' dari hnu Umar bahwa dia berkata, "Perempuan yang

ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai parfum, inai dan

celak. Dia juga tidak boleh memakai pakaian yang diwamai kecuali

kain selimut Yaman untuk menutupi hrbuhnya-" Inilah pendapat

kami.

Diriwayatkan dengan jalur yang shahih dari Ummu

Athi5ryah (bahwa dia berkata), "Perempuan yang sedang

berkabung tidak boleh memakai pakaian berwama kecuali selimut

Yaman. Dia juga tidak boleh memakai parfum kecuali yang paling

ringan saat suci saja, yaifu Qusth dan ,Azhfar."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur'

Husyaim mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Hassan

mengabarkan kepada kami dari hnu Sirin dan Hafshah dari

Ummu Athiyyah, dia berkata tentang perempuan yang suaminya

meninggal bahwa perempuan tersebut tidak boleh memakai inai,

tidak boleh memakai celak untuk hiasan, tidak boleh memakai
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pakaian berwama dan tidak boleh memakai parfum kecuali yang

paling rendah yaitu sedikit Qusth dan Azhfarketika suci.

Diriwayatkan kepada kami dari Ummu Salamah -Ummul
Mukminin-, "Dia tidak boleh memakai celak meskipun matanya

buta". Kami juga berpendapat seperti ini. Diriwayatkan kepada

kami dari hnu Abbas bahwa perempuan tersebut tidak boleh
memakai parfum dan tidak boleh berhias.

Diriwayatkan kepada kami dari Ummu Salamah -Ummul
Mukminin- dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari Budail Al Uqaili
dari Al Hasan bin Muslim dari Shafiryah binti Spibah dari Ummu
Salamah -Ummul Mukminin- tentang perempuan yang ditinggal
mati suaminya, "Dia tidak boleh memakai pakaian png diwamai,
tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai cincin, tidak
boleh memakai inai dan tidak boleh memaki parfum."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abbas atau Sa'id bin Al
MusaSyib tentang perempuan yang suaminya meninggal, "Dia
tidak boleh memakai parfum, pakaian berwama, celak, perhiasan

dan inai."

Diriwayatkan dari jalur yang tidak shahih dari Aisyah
Ummul Mukminin -karena di dalamnya terdapat hnu [ahi'ah-,
"Perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak boleh memakai

pakaian yang dicelup dengan wama merah atau kuning. Dia juga

tidak boleh memakai parfum, celak dan perhiasan. Tapi dia boleh
memakai selimut Yaman bila mau -sekedar unfuk menufupi
tubuh-."

Riwayat riwayat dari para Tabi'in, telah diriwayatkan secara

shahih dari Atha' bahwa perempuan yang ditinggal mafl suaminya
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tidak boleh memakai pakaian berwama dan perhiasan. Dia juga

tidak boleh memakai parfum dan perhiasan. Dia juga tidak boleh

bercelak dengan itsmid karena ia termasuk hiasan- Dia juga tidak

boleh memakai obat 5nng di dalamnya terdapat warasnya. Akan

tetapi dia boleh memakai celak dengan shabir -sejenis obat- bila

mau. Bila dia telah memakai perhiasan perak maka dia tidak perlu

melepasnya, dan bila dia belum memakainya maka dia tidak boleh

memakainya. Bila dia terpaksa harus menggunakan itsmid atalu

parfum maka dia boleh menggunakannya sebagai pengobatan-

AlGn tetapi Atha' melarang perhiasan emas baik terhadap

perempuan tersebut atau lainnln, kectrali bila benfuknya cincin.

Dia berkata, "Akan tetapi dia boleh bersisir dengan inai dan

katam."

Dia berkata., " Qusth dan ,Azhfarbukanlah parfum. Dia tidak

boleh menghiasi sekedupnya bila mengendarai untanS/a". Dia

berpendapat bahwa l<ain Marwi dan Harwi termasuk perhiasan

dan mutiara juga perhiasan.

Katanya lebih lanjut, "Bila dia telah memakai cincin perak

yang terdapat mata yaqutrya atau lainnya maka boleh tetap

memakainya."

Katanya lebih lanjut, "Apabila suami perempuan lang
masih kecil meninggal, maka keluarganya boleh meriasnya dan

mernberi parfum pada hrbuhnya."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, Amrah binti

AMirrahman, Unr.rah binti Az-Zubair, Atha', Yahya bin Sa'id Al

Anshari dan Rabi'ah bahwa perempuan tersebut tidak boleh

memakai perhiasan dan pakaian berwama.
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Telah diriwayatkan secara shahih dari Urwah bin Az-Zubair

bahwa perempuan yang suaminya meninggal tidak boleh memakai

celak, inai dan sisir. Dia juga tidak boleh memakai pakaian yang

terdapat wzrz,s atau za'faran di dalamnya. Dia juga tidak boleh

memakai pemerah pipi atau bibir kecuali tanaman Ashab.

Telah dirwayatkan secara shahih dari Az-Zuhri bahwa dia

berkata, "Perempuan yang suaminla meninggal tidak boleh

memakai pembersih muka dan peruama hitam. Dia juga tidak

boleh memakai pakaian wama dan perhiasan serta parfum."

Telah diriwayatkan secara shahih dari Ibrahim An-Nakha'i

bahwa perempuan yang suaminln meninggal tidak boleh memakai

Shufrah, paftm dan celak rias. Dia hanya boleh memakai Zaw
atau Shaba. Kecuali bila matanp sakit, maka dia boleh memakai

celak (untuk pengobatan).

Telah diriwayatkan secara shahih dari Urwah bin Az-Zubair

bahwa seorang perempuan suaminSla meninggal dan dia berkata

kepadanya, "Aku tidak memiliki selain kerudung ini -yang dicelup

dengan dan Baqqari'. Maka Uruah berkata, "Celuplah dengan

warna hitam."

Sedangkan ulama genemsi terakhir, dalam hal ini Abu

Hanifah dan para pengikutrya mengatakan, "Dia tidak boleh

berhias, memakai parfum, bercelak, memakai pakaian lnng
dicelup dengan Waras, za,'faran dan wama kuning. Dia juga tidak

boleh memakai minyak zaitun baik yang diberi werr,rangian atau

tidak". Akan tetapi mereka membolehkannya memakai sutera

merah.
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Malik berkata, "Dia tidak boleh berhias dan memakai

perhiasan baik cincin atau lainnya. Dia juga tidak boleh memakai

kain sutera atau selimut Yaman, kecuali selimut yang tebal- Dia

juga tidak boleh memakai pakaian png dicelup kecuali yang

dicelup dengan wama hitam. Dia juga tidak boleh memakai celak

dan parfum serta minyak yang diberi wewangian. Dia juga tidak

boleh bersisir dengan inai atau Kabm atau sesuatu yang dapat

menutupi kepala. Akan tetapi dia boleh memakai daun bidara atau

yang senrpa dengannya. Dia juga boleh memakai minyak zaifun

dan minyak btjan."

AsSrSyafi'i berkata, "Dia tidak boleh berhias dan tidak

boleh memakai minyak, baik minpk zaifun atau lainnya, baik

memakainya di kepala atau di bagian tubuh lainnya. Dia juga tidak

boleh memakai celak dengan hrjuan berhias, sedangkan bila tidak

berhrjuan berhias maka tdak apa-apa. Kalau dia terpaksa

memakai unhrk berhias maka dia hanya dibolehkan memakainya

pada malam hari dan pada siang hari harus dihilangkan, seperti

Shabir dan lainnya. Dia juga tidak boleh memakai kain berwama

yang berhrjuan menghias diri, tapi dia boleh memakai pakaian

putih dan pakaian yang berwama hitam atau wama hijau yang

agak kehitaman atau segala sesuafu yang tidak berhrjuan menghias

dirinya. Dia juga tidak boleh memakai minyak wangi'"

Abu Muhammad berkata, "Semua pendapat tersebut salah,

karena tidak ada dalilnya, baik dari Al Qur'an atau Sunnah.

Terlebih lagi pendapat Abu Hanifah yang mengkhususkan pakaian

yang dicelup dengan Warasatau za'faran atau wama kuning'"
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Pendapat Malik bahwa perempuan tersebut tidak boleh

memakai selimut Yaman kecuali selimut tebal dan pendapat Asy-

Syafi'i yang mengkhususkan pakaian yang dicelup adalah

pendapat yang tidak dikenal dari salah seorang pun sebelum

mereka, dan pendapat ini tidak berarti sarna sekali.

Apabila dikatakan, "Arti berkabung adalah tidak berhias",

maka kami katakan, "Hal tersebut fidak mungkin, karena

seandainp yang dimaksud Rasulullah $ demikan pasti beliau

akan menlampaikannln dan tdak akan panjang lebar

menyebutkan pakaian warna selain selimut Yaman atau parfum

selain @sth atau ,Azltfar saat suci atau celak atau bersisir dengan

inai. Karena beliau telah diberi jawani'ul kalim(kata-kata

yang singkat namun padat isinya)."

Di antara hal Slang batil adalah mengatakan bahwa yrang

dimaksud Nabi $ berhias padahal beliau tidak menyebutkannya

dan yang dimaksud hanln sebagian pakaian wama saja lalu

disebutkan secara umum. Ini adalah penisbatan yang batil terhadap

beliau dan kedustaan yang sangat jelas. Setiap perkataan yang

tidak memiliki dalil adalah batil.

Apabila mereka mengatakan, "Tujuan berkabung (menjalani

iddah) adalah untuk menampakkan kesusahan". Maka kq*i
katakan, "Anggapan tersebut dusta! Karena seandainya yang

dimalsud demikian tentunya kita lebih patut sedih karena

kehilangan Nabi S. Karena tidak ada kesedihan yang lebih berat

daripada kesedihan karena kehilangan Nabi S dan kedua orang

fua. Seandainya seorang perempuan tidak gembira sebagaimana

kegembiraannya karena kematian suaminya maka dia tdak
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berdosa dan tidak dicela bila dia tidak bisa menjadi isteri yang baik

ketika suaminya hidup. Seandainya fujuannya untuk menampak-

kan kesedihan maka hal tersebut juga dibolehkan setelah iddah,

karena bersedih setelah iddah tidak dilarang. Akan tetapi sang

isteri tidak boleh berkabung melebihi batas wakhr yang telah

ditentukan-"

Ada pula pendapat lainnln, sebagaimana yang diriwayat-

kan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid

bahwa Al Hasan Al Bashri berkata, "Perempuan yang ditalak tiga

atau yang suaminya meninggal boleh memakai celak, bersisir,

memakai parfum, memakai inai (pacar) dan memakai dua

terompah, dan keduanya boleh ditaruh di mana saja."

Diriwayatkan dari Syr'bah dari Al Hakam bin Utaibah

bahwa perempuan lnng suaminya meninggal Udak perlu

berkabung.

Abu Muhammad berkata, "Orang-orang yang berpendapat

demikian mengambil dalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada

kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat: Ahmad bin Aunillah

mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khuqnni

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysgrar

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan

kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, Al Hakam bin

Utaibah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Syaddad bin

Al Hadi bahwa Rasulullah $ bersabda kepada isteri Ja'far bin Abi

Thalib, "Apabila sudah sarnpai tiga hari pakailah pakaian yang lau
suka -atau setelah tiga h2vi:'. Syu'bah ragu-ragu.
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Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Al Hajjaj bin

Artha'ah mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Sa'id dari

Abdullah bin Syaddad bahwa Asma' binti Umais meminta izin

kepada Nabi S unfuk menangisi Ja'far -karena dia isterinya-.

Maka Nabi $ memberinya izin untuk berkabung selama tiga hari.

Setelah tiga hari beliau mengirim ufusan kepadanya unfuk

mengatakan, " Bersucilah dan pl<aialah celak."

Abu Muhammad berkata, "Hadits ni mmqathi'dan tidak

bisa dijadikan hujjah, karena Abdullah bin Spddad tdak
mendengar dari Rasulullah $."

Ali berkata, "Orang-orang yang gemar mengambil

hadits mursal akan menjadikan hadits munqathi'tersebut sebagai

acuan bila ia sesuai dengan pendapat mereka yang rusak dan

mereka malah menolak hadits-hadits shahih. Contohnya seperti

shalatnya imam yang duduk karena sakit dengan orang-orang

sehat dan wajibnya menjalarti iddah. Terlebih lagi karena hadits

tentang berkabung diriwayatkan oleh Ummu Salamah 4, bahwa

Nabi $ menyuruhnya menjalani iddah setelah kematian Abu

Salamah. Dan para ulama tidak berselisih pendapat bahwa Abu

Salamah wafat lebih dulu sebelum Ja'far terbunuh -selisih dua

tahun-. Akan tetapi mereka memang tdak peduli dengan

kontradiksi tersebut. "

Ali berkata, "Apabila pakaian berwama dicuci hingga tidak

ada bekas wamanya maka ia tidak lagi disebut pakaian berwama

dan dia (perempuan yang ditinggal mati) boleh memakainya."
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?OOL- Masalah, Apabila seorang perempuan berkabung

selama tiga hari atas kematian ayahnya atau saudara laki{akinya

atau putranya atau ibunya atau kerabat laki-lakinya atau kerabat

perempuannya maka hukumnya dibolehkan.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Al Bukhari: Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada

kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu

Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Humaid bin Nafi'

dari Zainab binti Abu Salamah bahwa dia mengabarkan kepadanya

bahwa dia mendengar Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsyin -
Ummul Mukminin- mengatakan bahwa keduanya mendengar

Rasulullah $ bersabda,
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" Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah

dan Hari Akhir berkabung abs kematian seseorang lebih dai figa

hari kecuali abs kematian suatniryn selama empat bulan sepuluh

hari."

2OO2. Masalah, Perempuan yang ditalak tiga tidak perlu

berkabung. Pendapat ini dinyatakan oleh Atha', Malik dan Abu

Sulaiman. Sedangkan selain mereka berpendapat lain.
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Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al Musa1ryib,

dia berkata, "Perempuan yang ditalak tiga boleh berkabung

sebagaimana perempuan yang suaminya meninggal. Dia tidak
boleh memakai parfum, pakaian yang diwamai, bercelak, memakai

inai dan memakai perhiasan."

Az-h)hn berkata, "Perempuan yang ditalak tiga tidak boleh
memakai perhiasan. Bila dia telah memakai perhiasan (sebelum

ditalak) maka fidak perlu melepasnya. Dia juga tdak boleh
memakai parfum, bersisir dengan inai dan l<atam serta memakai

minfk yang wangi". Az-Zvhri juga melarang minyak Sang ada

tutupnya (minyak dalam botol).

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Syaibah: Abdul Wahhab

bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayy,rb
As-Sakhtiyani, dia berkata: Atha' AI l(hurasani menulis surat

kepadaku, "Aku menanlnkan kepada Sa'id bin Al Musalryib dan
para fuqaha Madinah tentang perempuan yang ditalak dan
perempuan yang suaminya meninggal. Mereka menjawab,
'Keduanya harus berkabung dan tidak boleh memakai celak, inai,

parfum dan tidak boleh berhias'."

Diriwayatkan dari jalw Abu Bakar bin Abi Syaibah: Jarir
mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah dari lbrahim, dia
berkata, "Perempuan yang ditalak tidak boleh memakai celak

perhiasan."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Abu
Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami dari Hammad bin
Salamah dari Ayyub As-Sakhtyani dari Muhammad bin Sirin, dia
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berkata, "Perempuan yang ditalak tiga tidak boleh memakai celak

dan tidak boleh memakai inai."

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah:

Ghundar mengabarkan kepada kami dari Syu'bah dari Al Hakam

tentang perempuan yang ditalak tiga, "Dia tidak boleh memakai

celak dan tidak boleh berhias". Menurutrya dia lebih berat dari

perempuan yang suaminya meninggal.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri

dari Al Mughirah dari hrahim An-Nakha'i bahwa dia melarang

perempuan yang ditalak yang tidak boleh dirujuk (ditalak tiga)

berhias."

AsySyaf i sependapat dengan hrahim An-Nakha'i dalam

masalah ini tapi tidak mavajibkannya. Sedangkan Sufun Ats-

Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Abu Hanifah dan para pengikutrya,

Abu Ubaid dan Abu Tsaur ma,r,rajibkannya.

Abu Muhammad berkata, "Alasan orang-orang yang

ma*ajibkan berkabung bagi perempuan yang ditalak tiga adalah

karena perempuan tersebut telah berpisah dengan suamin5ra

sebagaimana perempuan yang suaminya meninggal, sehingga

hukum keduanya harus sama."

Ali berkata, "Sejauh yang kami ketahui mereka Udak

memiliki argumentasi lain selain ifu- Dan ia adalah argumentasi

yang rusak karena semua qiyas itu batal."

Kemudian dikatakan kepada mereka, mengapa kalian tidak

meurajibkannya kepada perempuan yang di-li'an, yang di-khufu'
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dan yang ditalak ba'irfl Bukankah mereka semua terpisah dari
suaminya?

Disamping itu Ailah $ menyebut perempuan yang ditalak
raj'i 'berpisah dengan bila iddabnya telah selesai,

karena Dia berfirman, "Maka rujukilah mereka dengan baik atau
mereka dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2). para

ulama tidak berselisih pendapat bahwa dia tidak wajib berkabung
baik pada masa iddahatau setelah iddah.

Allah l$ membedakan antara sesuatu yang mereka himpun.
Dia menetapkan bahwa iddah perempuan yang suaminya
meninggal adalah empat bulan sepuluh hari, sedangkan iddah
perempuan yang ditalak tiga adalah tiga quru ' atau tiga bulan.
Jadi, tampak jelas sekali kerusakan pendapat orang yang
mengqiyaskan salah safunya dengan yang lainnya. Inilah sebabnya
mengapa Malik perlu dikritik, karena dia membesar-besarkan
urusan menyelisihi ulama Madinah dan mayoritas ulama generasi

terdahulu.

2OO3. Masalah, Apabila perempuan yang ditalak lupa
akan wakfu berkabung tersebut sampai iddahrrya selesai, bila hal
tersebut dilakukan karena ketidaktahuannya maka tidak apa-apa.
Tapi bila hal tersebut dilakukan dengan sengaja maka dia telah
bermaksiat kepada Allah & dan tidak boleh mengulanginya,

karena waktu berkabung telah selesai. Tidak boleh melakukan
sesuafu di selain tempatnya dan tidak pada wakfunya.

Abu Muhammad berkata: Apabila iddah perempuan yang
suaminya meninggal adalah sampai dia melahirkan, maka
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perempuan tersebut harus berkabung selama empat bulan sepuluh

hari atau kurang darinya. Kami tidak mewajibkan hal tersebut

kepadanya setelah itu, karena seluruh dalil yang ada menjelaskan

empat bulan sepuluh hari saja.

Telah diriwayatkan secara shahih bahwa Rasulullah $
menSruruh Subai'ah Al Aslamiyyah menikah dengan lelaki yang

disukainya beberapa malam setelah dia melahirkan setelah

suaminya meninggal. Dia berhias unh.rk laki-laki yang melamamya

dan Rasululluh # tidak mengingkarinya.

Telah diriwayatkan secara shahih pula bahwa perempuan

tersebut tidak perlu berkabung setelah melahirkan sebelum empat

bulan sepuluh hari. Kami tidak menemukan dalil yang mewajibkan

hal ini ketika kehamilan tersebut berlangsung lebih dari empat

bulan sepuluh hari. Apabila ditemukan demikian maka harus

berpendapat demikian, tapi bila tidak maka tidak wajib.

Kemudian ketika kami perhatikan sabda Rasulullah $
dalam sebagian jalur hadits Ummu Athi5yah, kami temukan bahwa

dia menjauhi hal-hal yang disuruh dijauhi tanpa menyebut empat

bulan sepuluh hari. Jadi, yang lebih utama secara umum adalah

sampai dia melahirkan.

2004. Masalah, Perempuan yang suaminya meninggal,

perempuan yang ditalak tiga atau yang sedang menjalani talak

terakhir dari talak tiga dan perempuan yang dibebaskan yang

memilih berpisah dengan suaminya boleh menjalani iddah di

tempat yang mereka sukai. Mereka tidak mendapatkan tempat

tinggal. Baik laki{aki yang mentalak atau ahli warisnya tidak wajib
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memberi mereka tempat tinggal. Begifu pula perempuan yarlg
memilih berpisah dengan suaminya. Mereka juga tidak wajib diberi
nafkah. Mereka juga boleh menunaikan ibadah haji dalam masa
iddah dan bepergian sesuka mereka.

Semua perempuan yang ditalak raj'i, dia tidak boleh keluar
dari mmahnya selama masa iddah. Dan suaminya wajib
memberinya nafkah dan pakaian. Apabila terjadi ketakutan besar
atau dia harus dihukum had, maladia boleh keluar. Tapi bila tidak
maka dia tidak perlu keluar -baik siang maupun malam- kecuali
untuk unsan yang sangat penting.

Dalilnya adalah firman Allah &,

W Q U :i, 3;$ r-,:ri Hrr riy$i W-

't;.ry; U €j;.? {""4r-fr W6Z::;I
j,;';fr i:L at'; W iq GS fr J t- <;F
\Z';ifi ifr a:i S "i.' :'i, fL Ii ;,1 i-tr- -tr
ira,i;a,':;#6';ii!r'"i(,$

. )nz 412 ,7

2Dp,iPl:ts
" Ilai Nabi, apabila kamu menceraikan istei-isterimu maka

hendaklah karnu ceraikan mereka pada wakfu mereka dapat
(menghadapi) iddahnSn (lnng wajar) dan hitungtah waktu iddah itu

6 ,lyt 
"a.
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serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu

keluarkan merel<a dari rumah mereka dan janganlah merel<a

@rtzinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji Snng
terang. Ifulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah

berbuat zhalim terhadap dirin5n sendiri. Kamu tidak mengetahui

Alkh Mengadakan squdah itu sesuatu hal Snng baru.

Apbila merela telah mendekafr akhA iddahnSn, mala rujukilah

mereka dengan baik atau lepslanlah mqeka dengan baik." (Qs.

Ath-Thalaaq 1651: l-21

Demikianlah sifat talak ra7'.r.

Sedangkan sifat talak b'in adalah berdasarkan hadits yang

dirir,rnyatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Al
Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdunahman bin Mahdi

mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri mengabarkan

kepada kami dari Salamah bin Kuhail dari Asy$n'bi dari
Fathimah binti Qais dari Nabi $ tentang perempuan yang ditalak

tiga, bahwa dia tidak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

Humam mengabarkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin AMul Malik bin

Aiman mengabarkan kepada kami, AMullah bin Ahmad bin
Hanbal mengabarkan kepada kami, aphku mengabarkan kepada

kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, Sal6rar, Hushain -
5nitu hnu Abdinahman-, Al Mughirah -hnu Miqsam-, Ismail bin
Abi Khalid dan Daud bin Abi Hind mengabarkan kepada kami,

semuanya menceritakan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Aku masuk

menemui Fathimah binti Qais unfuk menanyakan kepadanya

tentang keputusan Rasulullah $ terhadapnya. Maka dia
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mengatakan bahwa suaminya mentalaknya dengan talak ba'in. Dia
berkata lebih lanjut, "Lalu aku mengadu kepada Rasulullah ;{&
tentang tempat tinggal dan nafkah. Temyata beliau menetapkan

bahwa aku tidak berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah.

Beliau menyuruhku menjalani iddah di rumah hnu Ummi
Makfum."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Qutaibah bin Sa'id

mengabarkan kepada kami, Abdul Azizbn Abi Hazim dan Ya'qub

-hnu Abdirrahman- Al Qari mengabarkan kepada kami, keduanya

menceritakan dari Abu Hazim dari Abu salamah bin Abdurrahman
bin Auf dari Fathimah binti Qais bahwa suaminya mentalaknya.

Fathimah berkata, "L-alu aku mengadukan kasusku kepada
Rasulullah $. Maka beliau bersabda, 'Kamu frdak berhak

mendapat nalkah dan tempat tinggal."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah

mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami,
Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin
Abi Al Jahm Al Adawi, dia berkata: Aku mendengar Fathimah
binti Qais mengatakan bahwa suaminya mentalaknya dengan talak
tiga dan Nabi $ menetapkan bahwa dia tdak mendapatkan

tempat tinggal dan nafkah.

Diriwayatkan dari jalur Muslim: hnu Hatim bin Maimun,
Muhammad bin Rafi' dan Harun bin Abdullah menceritakan

kepadaku -dengan redaksi Harun bin Abdullah-. Ibnu Hatim
berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami,

hnu Rafi' berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami.

Harun berkata: Hajjaj bin Muhammad mengabarkan kepada kami.
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Kemudian Yahya, Abdurrazzaq dan Hajjaj sepakat meriwayatkan

dari hnu Juraij: Abu Az-Zubair Al Mahki mengabarkan kepadaku

bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Bibiku ditalak

lalu dia hendak menebang pohon kurmanya, lalu seorang laki{aki

menghardil,.nya dan menyuruhnya keluar. [-alu dia mendatangi

Nabi $ (dan mengadu kepadanya). Maka Nabi $ bersaMa

kepadanya, 'Pergilah dan tebanglah pohon kurmamu, mudah-

mudahan kau bisa menydekahlann5n atau berbuat kebilan
denganqn'."

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud As-Sijistani: Ahmad bin

Hanbal mengabarkan kepada kami, Yahya -yaitLl hnu Sa'id Al

Qaththan- mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij: Abu Az-

Zubair menceritakan kepadaku dari Jabir bin Abdullah, dia

berkata, "Bibiku ditalak tiga lalu dia keluar hendak menebang

pohon kurmanya, lalu seorang laki-lak melarangnya. l-antas dia

datang kepada Nabi ql& dan menceritakan kasusnya kepadanya.

Maka Nabi g$ bersaMa, 'Keluarlah dan tebanglah pohon

kurmamu, mudah-mudahan l<au bisa menyedel<ahkann5n abu
berbuat baik dengannya' ."

Abu Muhammad berkata: Hadits Fathimah diriwayatkan

oleh semua perir,rnyrat sehingga Udak bisa dibantah la$.

Sedangkan hadits Jabir sangat shahih dan telah didengar oleh Abu

Az-Zubar serta tidak ada yang dikhususkan dalam hal ini. "Dan

Tiadalah tnng diuapkann5n itu (Al Qur'an) menuntt kemauan

hawa nafsunya. Ucapann5n ifu tiada lain hanyalah ornhyt tnng
diwahykan (kepadanya) (Qs. An-Najm [53]: 3-4). " Dan ddaHah

Tuhanmu lupa. " (Qs. Maryam llgl: 641
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Tidak seorang pun boleh meninggalkan dua atsarinikarena
keduanya sangat jelas dan shahih. Disamping ihr hadits yang
menyebutkan bahwa perempuan yang suaminya meninggal
mendapat tempat tinggal trdak shahih.

Dan rumah itu adakalanya milik si mayrt atau milik orang
lain. Bila ia merupakan milik orang lain -seperti rumah kontrakan-
maka akadnya batal dengan kematian si mayit, sehingga seorang
pun tidak boleh menempatinya kecuali dengan seizin pemiliknya
dan keridhaannya.

Rasulullah S bersabda,

.it?'#"Jl4??r"€,6: oI.

" Sesungguhn5n darah dan harta katian hantn atas kalian.,,

Sedangkan bila rumah tersebut milik si mayit maka ia
menjadi milik orang-orang yang berpiutang kepadanya atau ahli
warisnya atau orang yang diberi wasiat olehnya. Bila demikian
halnya, maka perempuan tersebut tidak boleh memiliki harta milik
orang yang berpiutang kepada si mayit, para ahli waris dan orang
yang diberi wasiat olehnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan
sebelumnya. Dia hanya memiliki sesuai jumlah warisannya saja jika
dia menjadi ahli waris. Ini adalah argumentasi yang kuat,
sedangkan yang lainnya adalah argumentasi yang batil.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.
segolongan ulama sependapat dengan kami. Sebagaimana hadits
yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abduffazzaq dari Ibnu
Juraij dari Atha' bahwa Ibnu Abbas berkata, "perempuan yang

E] - Al Muhana



dithalak tiga boleh menjalani iddah di tempat mana saja yang dia

sukai."

Diriwayratkan dari jalur AMurrazzaq, dia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az-Ztrhrt dari Ubaidillah bin

Abdullah bin Utbah bin Mas'ud bahwa Fathimah bint Qais

berkata' Allah g berfirman,

'"g-Alr€j#l
"Janganhh lamu kefiarkan merel<a dari rumah mereka."

(Qs. Ath-Thalaaq [65]' 1)

Dia berkata, "Alat ini berlaku bagi perempuan 1nng ditalak

mj'i,larrtas apa lnng akan teriadi setelah talak tiga?"

Ubaidillah bin AMullah berkata kepada kami: AMullah bin

Amr bin Utsman -yang saat ifu masih muda belia- mentalak prlbi

Sa'id bin Zaid bin Amr pada masa pemerintahan Marwan. hunya

adalah binti Qais. [-alu bibinya, yaitu Fathimah binti Qais

memindahkannya.

Diriwalntkan dari jalur hnu Abi S5aibah: Ats-Tsaqafi -laitu
Abdul Wahhab bin AMul Majid- mengabarkan kepada kami dari

Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari hnu Umar, dia berkata,

"Ruba12yi' melakukan khulu' (cerai dengan kompensasi) terhadap

suaminya, Ialu Mu'aunrri& -yaifu hnu Afra'- menemui Utsman bin

Affan untuk menangnkan kepadanya apakah Ruba5ryi' hams

pindah atau tidak. Maka Utsman menjawab, 'Ya, dia harus

pindah."
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Abu Muhammad berkata, "Kami menyebutkan riwayat-
riwayat ini karena menurut mereka perempuan yang melakukan
khulu'telah tertalak ba'in dmt harus menjalani iddah. Sedangkan
menurut kami, dia hanya ditalak raf i dan tidak perlu keluar dari
tempatrya saat ditalak sampai iddalrnya selesai. Mereka semua
adalah para sahabat .$."

Riwayat-riwayat dari golongan tabi'in adalah sebagai
berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur sa'id bin Manshur,
Husyaim mengabarkan kepada kami, yunus -yaitu hnu Ubaid-
mengabarkan kepada kami dari Al Hasan Al Bashri bahwa dia
berkata, "Perempuan yang ditarak tiga dan perempuan yang
suaminya meninggal tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah.
Keduanya boleh menjalani iddahdi tempat yang keduanya sukai.,,

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Muhammad bin
Muslim dari Amr bin Dinar dari Thawus dan Atha,, keduanya
berkata, "Perempuan yang ditalak ba'in dan perempuan yang
suaminya meninggal boleh menunaikan haji dan umrah serta boleh
pindah rumah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Muhammad bin
Muslim dari Amr bin Dinar dari Thawus, dan Sufuan Ats-Tsauri
dari Yunus bin Ubaid dari Ar Hasan bahwa dia berkata,
"Perempuan yang ditalak ba'inboreh menunaikan haji dalam masa
iddahtya."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin zaid dan Ayyub As-
Sakhtiyani dari Ikrimah bahwa dia berkata tentang perempuan
yang ditalak tiga, "Dia boleh pindah rumah. Allah S berfirman,
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6 af"t:r \ij;dlifi 'Baranskali Attah mensadakan sesudah

itu sesuatu hal yang baru.' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Lantas apa

saja yang terjadi setelah talak tiga? Ia hanya berlaku bagi

perempuan yang ditalak safu dan dua."

Humam mengabarkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin

Hanbal mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada

kami, Asy-Sya'bi berkata, "Perempuan yang ditalak tiga tidak

mendapat tempat tinggal dan nafkah". Ahmad berkata, "Pendapat

inilah png aku pilih."

Abu Muhammad berkata, "Pendapat ini juga dinSratakan

oleh Ishaq bin Rahawaih, Abu Sulaiman dan seluruh sahabat

kami."

Atsar-atsar yang berkailan dengan perempuan yang

suaminya meninggal adalah sebagai berikutt

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin Salamah,

Qais -hnu Abbad- mengabarkan kepada kami dari Atha' bin Abi

Rabah dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa dia menunaikan haji

dengan saudara perempuannya 5raihr Ummu Kultsum isteri

Thalhah bin Llbaidillah dalam masa iddabnya pada masa terjadi

fihah.

Diriwayatkan dari jalur Abdwrazzaq dari Ma'mar dari Az-

Zuhri dari Urwah bin Az-Zubar dari Aisyah -Ummul Mukminin-,

dia memfatwakan bahwa perempuan yang suaminya meninggal

boleh keluar pada masa iddah<rya. Dia juga pemah perE ke
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Makkah untuk menunaikan umrah bersama saudara perempuan-
nya yaitu ummu Kultsum ketika Thalhah bin ubaidillah bin
Abdullah wafat.

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq: hnu Jurarj
mengabarkan kepada kami, Atha' mengabarkan kepadaku dari
hnu Abbas bahwa dia berkata, "Allah $ hanya berfirman bahwa

perempuan tersebut harus menjalani iddah saja dalam ayat,
og^ft 

,# 'frnpat bulan sepuluh hai (es.Al Baqara h ll2l: 224)

tidak berfirman 'Di rumahnya'. oleh karena itu dia boleh menjalani
iddah di mana saja."

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq Ar eadhi: AIi bin
AMullah -yaitu Ibnu Al Madini- mengabarkan kepada kami,
Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij
dari Atha', dia berkata: Aku mendengar hnu Abbas berkata
(tentang firman Allah $),

7 li '/ 'r"' € ---11 ( )lzztffu, P.*_ t+Yjt ..1-l-r-tj-l "& aa/. au,o9*

" Orang-orang yang meninggal dunia di antararnu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaktah para isteri itu) menangguhkan
dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari." (es. Al Baqarah [2]:
234)

< t';'+ArJl

*9"6r#L;s
tli'
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Dia berkata, "Allah & tidak berfirrnan bahwa mereka

harus menjalani iddah di rumah mereka. Oleh karena ihr mereka

boleh menjalani iddah di mana saja."

Sufi7an berkata: Ibnu Juraij mengatakan demikian kepada

kami sebagaimana yang telah dikabarkan kepada kami. Hal ini

menunjukkan bahwa Atha'mendengamln dari hnu Abbas.

Diriwa5ntkan dari iahx AMurrazzaq: hnu Jrrraii

mengabarkan kepada kami, Abu Az-7;tbatr mengabarkan

kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata,

"Perempuan yang suaminSn meninggal boleh menjalani iddah di

tempat mana saja yang dia sukai."

Diriwaptkan dari jalur AMurrazzaq: Sufuan Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid dari Aqr
Sp'bi bahwa Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa perempuan

yang suaminya meninggal boleh bepergian dalam masa iddah.

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari lbnu Juraij dari

Atha', dia berkata, "Tidak apa-apa perempuan yang suaminSn

meninggal menjalani iddah di tempat mana saja 5ang dia sukai".

Kami juga telah menyebutkan hadits sebelum bab ini dari Al

Hasan.

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Ali bin Abdullah -
Al Madini- mengabarkan kepada kami, Sufuan bin Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Atha' dan Abu

AsySya'tsa' Jabir bin Zaid, keduanya berkata, "Perempuan lnng
suamin5ra meninggal boleh keluar dalam masa iddah di tempat

mana saja yang dia sukai."
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Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Bakar bin Abi
Syaibah mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi

mengabarkan kepada kami dari Habi Al Mu'allim, dia berkata: Aku
menanyakan kepada Atha' tentang perempuan yang ditalak tiga
dan perempuan yang suaminya meninggal, apakah keduanya

boleh menjalani iddah dalam masa iddalfl Dia menjawab, "Boleh."
Al Hasan juga berpendapat sama.

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Tsabit Al
Madani mengabarkan kepada kami, hnu Wahb mengabarkan

kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari
Bukair bin Al Asyaj, dia berkata: Kami menanyakan kepada Salim
bin Abdullah bin Umar tentang perempuan yang diajak suaminya

ke suafu negeri lalu sang suami wafat. Dia menjawab, "Dia boleh
menjalani iddah di tempat suaminya meninggal atau kembali ke
rumah suaminya sampai iddabnyaselesai."

hnu Wahb berkata: Ibnu lahi'ah mengabarkan kepadaku

dari Yazid bin Abi Habib dari Al Qasim bin Muhammad dengan

redaksi yang sama.

hnu Wahb berkata: hnu lahi'ah mengabarkan kepadaku

dari Husain bin Abi Hakim bahwa ketika Muzahim wafat di
Khanashirah, isterinya yang ditinggal wafat bertanya kepada Umar
bin AMul Aziz, "Apakah aku boleh tinggal di sini sampai iddah*u
selesai?" Umar menjawab, "Pulanglah ke negerimu dan rumah
ayahmu kemudian jalanilah iddah di sana." Pendapat ini juga

dinyatakan oleh hnu Wahb.

Yahya bin Aryub mengabarkan kepada kami dari Yahya
bin Sa'id Al Anshari bahwa dia berkata tentang laki-laki yang wafat
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di Iskandaria ketika sedang bersama isterinya dan dia memiliki

rumah di Fusthath, "Jika dia mau dia boleh menjalani iddah di

tempat suaminya meninggal, dan bila mau dia juga boleh pulang

ke rumah suaminya di Fusthath dan menjalarri iddah di sana".

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Abu Sulaiman dan seluruh

sahabat kami.

Pendapat lainnp adalah seperti atsar yang diriwayatkan

kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Juraij dari Atha'

tentang perempuan yang ditalak ba'in, "Bila dia tidak hamil maka

dia tidak wajib diberi nafkah, narnun bila dia hamil maka dia diberi

nafkah karena ada anakn1a."

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari Atha'

dan Qatadah, keduanya berkata tentang perempuan yang ditalak

ba'in, "Dia boleh diberi nafkah sampai melahirkan."

DiriwaSntkan dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Jumij dari

Hisyam bin Urwah dari ayahnSa, "Perempuan yang ditalak ba'in

tidak perlu diberi nafkah kecuali bila dia hamil."

Diriwayatkan dari jalur hnu Wahb: Amr bin Al Harits

mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abi Habib bahwa Umar bin

AMul Aziz menginshuksikan agar perempuan yang ditalak ba'in

yang sedang hamil diberi nafkah sampai melahirkan lalu diberi

upah menlrusui dan diberi mut'ah (harta setelah perpisahan

sebagai penghibur).

Diriwayatkan dari jalur hnu Wahb: hnu Sam'an

mengabarkan kepadaku bahwa hnu Qusaith mengabarkan

kepadan5n bahwa hnu Al Musayyib berkata, "Perempuan yang

ditalak ba'in trdak perlu diberi nafkah kecuali bila dia hamil, maka
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dia harus diberi nafkah sampai melahirkan". Dia juga berkata,
"Ketetapan ini ada dalam Kitab Allah &. Ia juga merupakan
Sunnah yang dilalankan para sahabat Nabi $."

Diriwayatkan dari jalw yang shahih dari Rabi'ah, "Dia tidak
wajib diberi nafkah kecuali bila dia hamil. Apabila telah diputuskan
bahwa dia diberi nafkah karena hamil lalu temyata dia udak hamil,
maka dia harus mengembalikan nafkah yang telah diberikan
kepadanya. Bila dia hamil maka harus diberi nafkah dan tempat
tinggal." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, A4rsyafi'i, Abu
Ubaid dan Abdurrahman bin Mahdi.

Diriwaptkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq dari
Sufryan Ats-Tsauri dari Ibnu Abi laila bahwa dia berkata tentang
perempuan yang ditalak dan perempuan hamil, "Dia harus diberi
tempat tinggal dan nafkah."

Pendapat ketiga adalah perempuan tersebut harus diberi
tempat tinggal tapi tidak perlu diberi nafkah. Beberapa ulama
meriwayatkan atsar-atardalam masalah ini sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: hnu
Jurarj mengabarkan kepadaku dari hnu syihab dari uruah bin Az-
Zubair bahwa dia berkata, "Aislnh mengingkari hal tersebut pada
Fathimah binti Qais". Maksudnya tentang berpindahnya
perempuan yang ditalak tiga.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Muawiyah
mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami
dari hrahim bin Masruq, dia berkata: seorang laki{aki menemui
hnu Mas'ud lalu berkata, "Aku mentalak isteriku tiga kali dan dia
tidak mau menjalani iddah di rumah." hnu Mas'ud berkata,
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"Jangan biarkan dia melakukannya." Dia berkata, "Dia tetap

bersikeras keluar." hnu Mas'ud berkata, "lkat dia." Dia berkata,

"Dia memiliki saudara-saudara lelaki yang kuat-kuat dan kasar-

kasar." hnu Mas'ud berkata, "Mintalah bantuan kepada penguasa

unfuk mengatasi mereka-"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-

Zuhri dari Salim bin AMullah bin Umar dari ayahnya, dia berkata,

"Perempuan yang ditalak ba'in trdak boleh pindah dari rumah

suaminya sampai iddabnyaselesai."

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Bakar bin Abi

Syaibah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun

mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah dari Ya'la

bin Abi Hakim dari Nafi' dari hnu (Jmar, clia berkata tentang

perempuan yang ditalak ba'in, "Dia tidak perlu diberi nafkah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari hrahim bin

Muhammad -yaitu hnu Abi Yahya- dari Ja'far bin Muhammad

dari ayahnya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata tentang perempuan

yang ditalak ba'in, "Dia tidak perlu diberi nafkah."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ja'far bin Barqan dari

Maimun bin Mihran, dia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin

Al Musalryib, "Di manakah perempuan yang ditalak tiga harus

menjalani iddan" Dia menjawab, "Di mmah suaminya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Hammad bin

Zaid mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin

Al Musayyib tentang perempuan yang ditalak di rumah kontrakan.

Dia berkata, "Dia harus menjalani iddah di rumah tersebut dan

suaminya wajib membayar kontrakannya. "
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Atsar-atsar berkaitan dengan perempuan yang suamin5n
meninggal adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Sufun Ats-
Tsauri dari Manshur dari Mujahid dari Sa'id bin Al Musaryib
bahwa Umar menolak perempuan-perempuan yang menunaikan
haji atau umrah dari Dzul Hulaifah, dimana suami mereka
meninggal.

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq: hnu Jurarj
mengabarkan kepada kami, Humaid Al A'raj mengabarkan kepada
kami dari Mujahid, dia berkata: Umar dan Utsman menlnrruh
mereka pulang. Yaitu perempuan-perempuan yang menunaikan
haji atau umrah dari Juhfah dan Dzul Hulaifah.

Diriwayatkan dari jalur dari Ma'mar dari
Ayyrb dari Yusuf bin Mahik dari ibunya yaitu Musaikah bahwa
seorang perempuan yang suaminya meninggal mengunjungi
keluargan5a dalam masa iddah,lalu dia mengalami sakit menjelang
melahirkan. lalu mereka menemui utsman & (untuk menanyakan

tentang hal tersebut). Maka utsman berkata, "Bawalah dia ke
rumahnya meskipun dia sedang sakit menjelang melahirkan.,,

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari
A1ry,b dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dia memiliki anak
perempuan yang sedang menjalani iddah karena suaminya
meninggal. Dia mengunjungi mereka (keluarganya) pada siang hari
untuk berbincang-bincang dengan mereka, tapi pada malam hari
dia disuruh pulang ke rumahnya.

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Bakar bin Abi
Syaibah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada
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kami dari Ali bin Al Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir dari hnu
Tsauban bahwa Umar memberi dispensasi kepada perempuan

yang suaminya meninggal unfuk menemui keluarganya pada siang

hari.

Akan tetapi ada riwayat yang menyebutkan bahwa Zaid bin

Tsabit tidak membolehkan perempuan yang suaminya meninggal

yang sedang menjalani iddah menemui keluarganya, baik pada

siang hari maupun malam hari.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri

dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Ibrahim An-Nakha'i dari

Alqamah, dia berkata: Beberapa perempuan dari Hamadan yang

suami mereka meninggal bertanya kepada hnu Mas'ud, "Bolehkah

kami keluar dari rumah?" hnu Mas'ud menjawab, "Mereka boleh

berkumpul pada siang hari lalu pada malam hari masing-masing

dari mereka hams pulang ke rumah masing-masing."

Diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal Abu

Awanah mengabarkan kepada kami dari Manshur dari hrahim

bahwa seorang perempuan mengirim uhrsan untuk menemui

Ummu Salamah Ummul Mukminin (guna menanyakan), "Ayahku

sakit sedang ahr dalam masa iddah, bolehkah aku merawatnya?"

Ummu Salamah menjawab, "Boleh, tapi kamu harus tidur di

rumahmu pada malam hari."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah: Hisyam bin

Urwah mengabarkan kepada kami bahwa ayahnya berkata,

"Perempuan yang suaminya meninggal harus menjalani iddah di

rumahnya, kecuali bila keluarganya pindah maka dia boleh pindah

bersama mereka."
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Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim
mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abi Khalid mengabarkan
kepada kami dari Asysln'bi bahwa dia ditanln tentang
perempuan yang suaminya meninggal, "Apakah dia boleh keluar
dalam masa iddalnya?" Dia menjaunb, "Mayoritas sahabat Ibnu
Mas'ud sangat tegas dalam masalah ini dan mereka berpendapat,
dia tdak boleh keluar". Akan tetapi Ari bin Abi Thalib 6
membolehkannln keluar.

Diriuaptkan dari jalur sa'id bin Manshur: sut/an bin
uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar dari Atha,
dan Jabir bin Zaid. Keduaryn berkata tentang perempuan yang
suaminlla meninggal, "Dia tidak boleh keluar."

Diriwayatkan dari jalur Sa,id bin Manshur: Huspim
mengabarkan kepada kami, yahya bin sa'id AI Anshari
mengabarkan kepada kami bahwa Al easim bin Muhammad dan
Salim bin Abdullah serta sa'id bin AI Musalryib berkata tentang
perempuan yang suaminya meninggal, "Dia tidak boleh keluar
sampai iddaltnya selesai. "

Diriwaptkan dari jalur waki' dari Al Hasan bin shalih dari
AI Mughirah dari Ibrahim bahwa dia berkata tentang perempuan

lnng suaminya meninggal, "Tidak apa-apa dia keluar pada siang
hari, tapi pada malam hari dia udak boleh meninggalkan
rumahn5ra."

Diriwaptkan dari jalur Sa,id bin Manshur: Jarir
mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah dari lbrahim tentang
perempuan yang suaminya meninggal di rumah kontakan,
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"sebaiknya suaminya membayar kontrakannya dan isterinya

menjalani iddah di rumah tersebut."

Kami menyebutkan perkataan hrahim karena dia

mengatakan tentang tata cara keluar dan kontrakan tersebut,

karena dia mengatakan, "Perempuan tersebut berhak mendapat

tempat tinggal dan nafkah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij (dia

berkata): Aku mendengar Yahya bin Sa'id Al Anshari berkata

tentang perempuan yang suaminya meninggal, "Kami berpendapat

bahwa dia boleh menjalani iddah sepanjang hari sampai malam

hari, lalu (pada malam hari) dia pulang."

Diriwayatkan dari ;alur Ismail bin Ishaq, Abu Tsabit Al

Madini mengabarkan kepada kami dari Ibnu Wahb, Amr bin Al

Harits mengabarkan kepadaku bahwa Bukair -yaitu hnu Al Aslpi-

menceritakan kepadanya bahwa putri Habbar bin Al Aswad

ditinggal mati suaminya, lalu dia hendak menunaikan haji dalam

masa iddah, kemudian dia menanyakannya kepada Sa'id bin Al

Musayyib. Maka Sa'id melarangnya. Akan tetapi selain Sa'id

menyuruhnya menunaikan haji (membolehkannya). [-alu

perempuan tersebut berangkat unfuk menunaikan haji. Namun

ketika dia berada di Baida' dia jatuh pingsan.

Abu Muhammad berkata, "Yang mengherankan adalah

orang-orang bodoh menganggap bahwa kasus ini merupakan

hukuman bagi perempuan tersebut. Padahal demi Allah,

seandainya terjadi kisah ini atau kisah lainnya sesuai anggapan

mereka maka yang sesuai adalah kejahatan yang dilakukan oleh

pasukan Musrif bin Uqbah yang menyerang Madinah pada tragedi
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Al Harrah dan juga menyerang Makkah. Sedangkan Sa'id bin Al
Musayyib telah diuli dengan musibah yang lebih berat dari musibah
yang menimpa perempuan tersebut. Akan tetapi ujian bagi
seorang muslim akan menjadikannya mendapat pahala dan
dihapus dosa-dosanya. Sedangkan untuk orcrng-orang kafir dan
orang-orang fasik, terkadang Allah menunda siksaan bagi mereka
sampai hari Kiamat."

Diriwayatkan dari Rabi'ah -tapi tidak shahib bahwa
perempuan lang suaminya meninggal boleh pindah bersama
keluarganya. Apabila dia berada di tempat lrang menakutkan maka
dia tidak boleh tinggal di dalamnya.

Telah diriwayatkan secara shahih dari Az-Zuhri tentang laki-
laki yang bepergian lalu dia wafat, bahwa isterinln boleh pulang ke
rumah suaminya jika dia tidak berada di tempat tertenfu.

Diriwayatkan dari jalw Hammad bin Zaid dari Alyub As-
Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin bahwa ada perempuan yang

suaminya meninggal ketika dia (sang isteri) sedang sakit lalu
keluarganya memindahkannya, lantas mereka menanyakan hal
tersebut (kepada para ulama)- Maka mereka semua memerintah-
kan agar perempuan tersebut dibawa pulang ke rumah suaminya.

Ibnu Sirin berkata, "Kami pun mengembalikannya dengan
menitipkannya pada sekelompok orang."

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik, Asy-Syaf i,
Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Ubaid.

Pendapat Keempat adalah perempuan tersebut berhak
mendapat tempat tinggal dan nafkah. Dalil-dalilnya sebagai berikut:
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Ahmad bin Qasim mengabarkan kepada kami, ayahku yaitu

Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami,

kakekku yaih-r Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Syadzan mengabarkan kepada kami, Al Mu'alla

bin Manshur mengabarkan kepada kami, Ya'qub -yaifu Abu Yusuf

Al Qadhi- dan Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami,

keduanya berkata: Dari Ibrahim dari Al Aswad dari Umar bin

Khaththab bahwa dia menetapkan bahwa perempuan yang ditalak

tiga berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Hafsh

menambahkan, "selama dia dalam masa iddabnya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur:

Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, AI A'masy

mengabarkan kepada kami dari hrahim, dia berkata: Umar bin

Khaththab dan AMullah bin Mas'ud menetapkan bahwa

perempuan yang ditalak tiga berhak mendapat tempat tinggal dan

nafkah.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri

dari Al A'masy dari Ibrahim dari Syuraih tentang perempuan yang

ditalak tiga. Dia berkata, "Dia berhak mendapatkan tempat tinggal

dan nafkah."

Diriwayatkan pula dengan jalur yang sama sampai kepada

Sufuan bin Uyainah dari Hammad bin Salamah bahwa dia berkata,

"Perempuan yang ditalak tiga berhak mendapatkan tempat tinggal

dan nafkah."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Syu'bah dari Al Hakam

bin Utaibah dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Perempuan

yang ditalak tiga berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah."
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Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Bakar bin Abi

Syaibah mengabarkan kepada kami, Humaid mengabarkan

kepada kami dari Al Hasan bin shalih bin Hayy dari As-suddi dari

AsySya'bi tentang perempuan yang ditalak tiga, dia berkata, "Dia

berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah". Pendapat ini juga

dinptakan oleh Sufuan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Ha16r, Abu

Hanifah dan para pengikutrya.

Berkaitan dengan perempuan yang suaminya meninggal

ketika dia sedang hamil, maka dalam hal ini segolongan ulama

berpendapat, jika dia merupakan ah[ waris maka diambil dari

bagiannya -baik dia hamil atau tidak hamil-. Sedangkan bila dia

bukan ahli waris maka diambil dari bagian bayi 5nng ada dalam

kandungannya -jika dia menjadi ahli waris-. Apabila keduanya

bukan ahli waris maka diambil dari hartanya sendiri -jika dia

memiliki harta-. Bila tidak maka dia termasuk salah satu orang

Islam yang miskin. Apabila bayr yang ada dalam kandungannya

meninggal sebelum keluar dalam keadaan hidup maka dia harus

mengembalikan nafkah yang diberikan kepadanya dari bagian si

bayi kepada ahli warisnya.

Penjelasan tentang perkatan kami, "Jika dia menjadi ahli

waris", maksudnya adalah bila sang isteri masuk Islam setelah

kematian suaminya (istri yang kafir), maka sang bayi dihukumi

muslim karena ibunya muslim, sementara orang kafir tidak boleh

mer,r,rarisi harta orang Islam. Demikianlah pendapat kami.

Segolongan ulama mengatakan, "Apabila hartanya banyak

maka dia memberi nafkah kepadanya dari bagian sang isteri
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tersebut. Sedangkan bila hartanya sedikit maka diambil dari

seluruh hartanya."

Segolongan ulama mengatakan, "Nafkahnya diambil dari

seluruh hartanya."

Segolongan ulama lain mengatakan, "Baik sang isteri

menjadi ahli waris atau tidak, nafkahnya diambil dari hartanya -jika
dia punya harta-. Dan bila dia (sang isteri) memintanya -bila dia

(sang suami) tidak memiliki harta-, bukan dari warisannya atau

warisan bayrnya atau seluruh harta tersebut."

Dalil yang digunakan orang-orang yang mengatakan

pendapat pertama adalah sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Sufuan Ats-

Tsauri dari Abu Az-Zubat dari Jabir bin Abdullah, dia berkata,

"Nafkah unfuk perempuan hamil yang suaminya meninggal

diambil dari bagiannya. "

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Amr bin

Dinar dari Abbad bin Abi Dzals,an bahwa Ibnu Abbas berkata

tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Nafkahnya

diberikan dari bagiannya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ar-Rabi' dari Atha', dia

berkata, "Perempuan hamil yang suaminya meninggal diberi

nafkah dari bagiannya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Syu'bah dari Al Hakam

bin Utaibah tentang perempuan hamil yang suaminya maninggal,

dia berkata, "Dia diberi nafkah dengan menggunakan bagiannya-"
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Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah bahwa Ziyad

Al A'lam mengabarkan kepadanya dari Muhammad bin Sirin

bahwa dia mengirim utusan kepada Al Malik bin Yahya -hakim
Bashrah- unhrk menanyakan tentang hukum perempuan hamil

yang suaminya meninggal. Maka AI Malik menjawab, "Nafkahnya

diambil dari bagiannya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim

mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari

Al Hasan, dia berkata, "Nafkahnya diberikan kepadanya (dengan

mengambil) dari bagiannya. "

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur' Abu Syihab

mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid dari Asy-

Sp'bi tentang perempuan yang suaminya meninggal yang telah

mendengar beritanya dan telah diberi nafkah dari hartanya (sang

suami), "Harta suami yang telah dinafkahkan kepadanya dihitung

sejak kematian sang suami lalu dijadikan sebagai bagian sang

isteri."

Pendapat ini dinyatakan oleh Abu Hanifah, Ahmad, Abu

Sulaiman dan seluruh teman mereka. Pendapat ini juga salah satu

dari dua pendapat AsySyafi'i dan Sufuan.

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Ja'far bin Barqan dari Az-

Zrhri, dia berkata: Qabishah bin Dzu'aib berkata tentang

perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Apabila dia diberi

nafkah dari selain bagiannya maka dia diberi nafkah dari harta

bayinya yang masih ada dalam kandungannya."

Dalil pendapat kedua adalah atsar yarrg diriwayatkan

kepada kami dari Sa'id bin Manshur: Abu Awanah mengabarkan
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kepada kami dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata

tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Para

sahabat kami berpendapat, apabila hartanya banyak maka sang

perempuan diberi nafkah dari bagiannya, sedangkan bila hartanya

sedikit maka dia diberi nafkah dari seluruh hartanya."

Pendapat ketiga yang mengatakannya terdiri dari beberapa

kelompok. Kelompok pertama mengatakan, "Jika sang

perempuan mendapat warisan maka dia diberi nafkah dari bagian

bayinya yang masih ada dalam penrtnya, sedangkan bila dia tidak

mendapat warisan maka nafkah diberikan dari seluruh hartanya."

Kelompok lainnya mengatakan, "Nafkah unfuk perempuan

hamil yang suaminya meninggal diberikan dengan mengambil dari

seluruh harta."

Kelompok lainnya mengatakan, "Dia berhak mendapat

nafkah dari harta pokok -baik dia hamil atau tidak hamil- selama

masih dalam masa iddah."

Dalilnya adalah atsar yang diriwayatkan kepada kami dari

jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami,

Yunus mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bahwa dia

berkata tentang ummul walad yang majikannya wafat ketika dia

sedang hamil, "Bila dia melahirkan bayinya dalam keadaan hidup

maka nafkahnya diberikan dengan menggunakan bagian si bayi,

sedangkan bila bayinya lahir dalam keadaan meninggal, maka

nafkahnya diberikan dengan mengambildari seluruh harta."

Yunus berkata: Ibnu Sirin berkata, "Nafkah diberikan

kepadanya dari seluruh harta". Ini adalah pendapatnya. Akan

tetapi ketika dia mengums harta peninggalan putra saudaranya
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yang meninggalkan ummul walad yang sedang hamil, dia tidak

mau menggunakan pendapatnya. [-alu dia mengirim ufusan unfuk
menghadap Abdul Malik bin Ya'la -Hakim Bashrah-, maka Abdul
Malik mengatakan, "Si perempuan tidak perlu diberi nafkah."

Pendapat kedua adalah berdasarkan atsar yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Juraij,

dia berkata: hnu Syihab ditanya tentang perempuan yang

suaminya meninggal, siapakah yang menanggung nafkahngra? Dia

menjawab, "hnu Umar berpendapat bahwa nafkahnya diberikan

dari seluruh harta yang ditinggalkan suaminya, baik sang isteri

hamil atau tidak hamil". Akan tetapi para Imam tdak mau

menerapkannya dan mereka memufuskan bahwa perempuan

tersebut tidak mendapat nafkah.

Abu Muhammad berkata, "Mengikuti perkataan para Imam

dalam masalah ini tidak berarti, karena setelah Abu Bakar, IJmar,

Utsman dan Ali tidak ada Imam yang selanel dengan Ibnu Umar."

Tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud Az-Zuhri

bukanlah empat Imam tersebut. Yang dimaksud dia adalah orang-

orang yang menolak pendapat hnu Umar.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin
Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam

Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar
mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami
dari Sufuan bin Husain, dia berkata: Aku mendengar Az-hhri
menceritakan dari Salim bin AMullah bin Umar dari ayahnya
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bahwa dia berkata tentang perempuan hamil yang suaminya

meninggal, "Nafkahnya dari seluruh harta (suami)nya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri

dari Asy'ats dari Asy-Sya'bi bahwa Ali bin Abi Thalib dan hnu
Mas'ud berkata, "Nafkah unfuk perempuan hamil diambil dari

seluruh hartia."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin AMullah bin Abdul Bashir mengabarkan kepada

kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Abdussalam Al Khuqnni mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami,

Abdunahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit, dia

berkata: Aku bertanya kepada Salim bin Abdullah bin Umar

tentang perempuan hamil yang suaminya meninggal. Dia

menjawab, "Kami memberi nafkah kepadanya sampai terjadi

sesuafu yang menimpa kalian."

Diriwayatkan dengan jalur lrang sampai kepada Al
Khusyani: Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami,

Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Ummu

Daud Al Wabisyigryah menceritakan kepadaku, dia berkata,

"Suamiku meninggal ketika aku sedang hamil tiga bulan, lalu

keluarganya mengadukan aku kepada Syr.rraih, lantas Syuraih

menawarkan kepadaku 15 dirham setiap bulan (yang diambil) dari

seluruh harta seraya mengatakan, 'lni unhrkmu sampai kau

melahirkan. Jika kau telah melahirkan dan kau

mempertahankannya maka kau mendapat jatah yang sama'."
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Atsar ini juga diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki'

dari Ummu Daud dengan tambahan, "sampai kondisimu pulih

kembali."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Awanah

mengabarkan kepada kami dari Manshur dari Ibrahim dari Syraih,
dia berkata, "Perempuan hamil yang suaminya meninggal diberi

nafkah dari seluruh harta."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Sy-r'bah dari Qatadah
dan Hammad bin Abi Sulaiman serta Al Mughirah. Al Mughirah

berkata: Dari Ibrahim. Mereka semua mengatakan tentang

perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Dia diberi nafkah

dari seluruh harta."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah' Qatadah
mengabarkan kepada kami dari Abu Al Aliyah dan Khilas bin Amr,
keduanya berkata tentang perempuan hamil yang suaminya

meninggal, "Nafkahnya diberikan dengan mengambil dari seluruh

harta (sang suami)."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim

mengabarkan kepada kami, Sa5yar mengabarkan kepada kami

dari Asy-Sya'bi tentang perempuan hamil yang suaminya

meninggal, dia berkata, "Dia diberi nafkah dari seluruh harta."

Diriwayatkan dari jalw Hammad bin Salamah dari Qatadah
dari Al Hasan dan Atha' bin Abi Rabah, keduanya berkata tentang
perempuan hamil yang suaminya meninggal, "Nafkahnya diberikan

dari seluruh harta."
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Pendapat ini juga dinyatakan oleh Atha' bin Abi Rabah,

hnu Abi Laila, Al Hasan bin Hayy, Abu [Jbaid, Sufyan dalam salah

safu dari dua pendapatrya dan AsySyafi'i dalam salah satu dari

dua pendapatn5a.

Malik berkata, "Dia tidak diberi nafkah dari bagiannya

maupun dari bagian bayinya yang ada dalam perutrya maupun

dari sehrruh harta (sang suami) sampai dia melahirkan, dan orang-

ormg yang berpiutang fidak boleh menagih piutang mereka

smpai dia melahirkan."

Al Ar.za'i berkata, "Apabila perempuan hamil yang

ditinggal mati mempakan isteri si mayit, maka ahli waris si mayit

tdak perlu memberi nafkah kepadanya, sedangkan bila dia

menrpakan wnmul w,aladtya maka nafkahnya diberikan dari

seluruh harta si mayit sampai dia melahirkan."

Al-laits berkata, " Ummul walad yang majikannya

meninggal dalam kondisi hamil diberi nafkah dari seluruh hartanya

(sang majikan). Bila dia melahirkan maka nafkah yang diberikan

kepadanya diambil dari bagian anaknya, sedangkan bila dia tidak

melahirkan maka dia harus mengembalikan nafkah yang telah

diberikan kepadanSn."

Abu Hanifah berkata, "Perempuan lnng suaminln

meninggal boleh keluar pada siang hari dan harus pulang ke

rumahnya pada malam hari. Perempuan yang ditalak ba'in maka

dia tidak boleh keluar baik pada malam hari maupun siang hari."

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah di sini

sangat rusak dan merupakan pembagian yang tidak memiliki dalil

akan keabsahannya. Begihr pula pendapat Al Auza'i dan Malik.
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Pendapat yang paling rusak adalah pendapat Malik yang melarang

orang-orcng yang memiliki piutang menagih piutangnya.

Para ahli waris tidak mendapat bagian kecuali sisa harta
yang telah diberikan kepada orang-orang yang memiliki piutang

terhadap si mayit. Apabila tidak tersisa dari harta tersebut maka

para ahli waris tidak mendapat apa-apa. [-alu apa gunanya mereka
(orang-orang yang berpiutang) dilarang mendapatkan hak 5n,S
wajib diberikan kepada mereka?

Begitu pula setiap orcrng yang memiliki hak dalam warisan,

bila dia dilarang mendapatkan haknya maka pelarangan tersebut

merupakan kezaliman. Kami tidak tahu mengapa mereka bisa

berpendapat demikian? Kami sering meneliti masalah-masalah

tersebut, temyata apa yang mereka katakan tdak memiliki
landasan sama sekali selain ucapan mereka, "Kematian tersebut

harus ditetapkan, begitu pula jumlah ahli waris, dan orang yang

sudah ada harus didahulukan atas bayi yang baru lahir."

Maka kami katakan kepada mereka, pendapat tersebut

sangat rusak dan batil. Sedangkan tentang hutang, maka tidak ada

artinya menetapkan kematian, karena orang-orang yang memiliki
piutang berhak mendapatkan hak mereka, baik orang yang

berhutang masih hidup atau sudah meninggal. Sedangkan tentang

ahli waris, tidak ada artinya menetapkan jumlah mereka bila Udak

diragukan lagi bahwa jumlah mereka telah tetap.

Berkaitan dengan orang-orcmg yang mendapat bagian atau

tidak mendapat bagian karena banyaknya ahli waris atau sedikibrya

mereka, atau karena ada yang lahir sebagai laki-laki atau
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perempuar), maka ketetapannya harus ditunda sampai diyakini

hukumnya.

Tentang orang yang mewajibkan nafkah untuk perempuan

yang suaminya meninggal atau yang ditalak ba'in dengan

mengambil dari seluruh harta si mayit, maka pendapat tersebut

salah, karena harta si mayit tidak lagi menjadi miliknya tapi

menjadi milik orang lain, sehingga tidak dibolehkan memberi

nafkah kepada isteri si mayit atau ummul waladrrya dengan

menggunakan harta orang-orang yang berpiutang terhadap si

mayit atau harta ahli warisnya atau harta orang yang diberi wasiat,

karena tindakan tersebut merupakan kezaliman. Perempuan yang

ditalak ba'inbvkanlah isterinya sehingga dia dan perempuan asing

sama saja. Oleh karena itu, udak dibolehkan memberi nafkah

kepadanya.

Disini akan kami sebutkan kerancuan pendapat yang

marajibkan tempat tinggal dan nafkah untuk perempuan yang

ditalak ba'in atau malajibkan tempat tinggal saja tanpa nafkah

atau mengkhususkan perempuan yang hamil saja. Dengan

memohon pertolongan Allah &, kami akan menjelaskan rusaknya

pendapat-pendapat tersebut.

Pendapat yang mengatakan bahwa perempuan tersebut

tidak wajib diberi nafkah dan tempat tinggal kecuali bila dia hamil,

dalil yang mereka gunakan adalah lirman Allah &,
G

er;':Al;'o::4 {; W'G;6 f 13 { *
"&(;o1?r;Ky'b;)f ,'"6A'#3'GfJ',,;i5
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)*-,i; Ji :#,n i;"i ;1q'-@ 6A a Ufr

"tiiu--C $ yenfi AQ-{"fil Xt'o (| A$,!i:t
" Dan iika merel<a (isteri-istei tnng sudah diAlak) itu sedang

hamil maka berikanlah kepada mereka nalkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian iika mereka menyusukan (anak-anak)mu

unfukmu maka berikanlah kepada mereka upah4n, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuafu) dengan baik;

dan jika kamu menemui kquliAn maka perempuan lain boleh

men5rusukan (anak ifu) untukn1n. Hendaklah orang tmng manpu
membei nalkah menurut Dan orzng yang
disempitkan ruel<inya hendaklah memberi nafkah dari harta yang
diberilran Allah kepadanjn. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseoft,ng melainkan sel<adar apa lnng Allah berikan kepadan3m."

(Qs. Ath-Thalaaq 1651 6-7)

Mereka mengatakan, "Ayat ini berlaku umum unfuk setiap

perempuan yang ditalak dalam kondisi hamil."

Abu Muhammad berkata: Ayat ini tidak bisa dijadikan

hujjah oleh mereka, karena mereka tidak menyebutkan bagian

pertama ayat tersebut yaifu,

e

'giJ6-Cs_f3;L_*'t;;6,,f 4jK*.**

I tlo I - At Muhana



'Tempatkanlah merel<a (pn isteri) di mana lamu

bertempat tinggal menuntt kemampuanmu dan kamu

menyusahkan mereka untuk (hati) mereka. Dan jika

merel<a (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sdang hamil maka

berikanlah kepada mereka nafkahnSn hingga merel<a bersalin."

(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Perempuan yang disuruh Allah & r.ntuk diberi nafkah bila

sedang hamil adalah perempuan yang disuruh diberi tempat

tinggal. Barangsiapa png mewajibkan nafkah saja dan tidak

manrajibkan tempat tinggal, maka dia telah berpendapat tanpa dalil

dan pendapattln batil. Dan yang tersisa hanyalah pendapat kami

atau pendapat png ma,rnjibkan tempat tinggal dan nafkah -bila
dia hamil-. Insta Allah akan kami uraikan pendapat ynng benar

dalam masalah ini.

Mereka menggtrnakan dalil dengan hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari

Az-Zuhri, dia berkata' Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin

Mas'ud berkata: Marwan mengufus Qabishah bin Dal'aib unfuk

menernui Fathimah binti Qais guna menanyakan kepadanp

tentang kasus yang pemah menimpanya. Maka Fathimah

menceritakan kepadanSn bahua ketika dia menjadi isteri Amr bin

Hafsh Al MaLhzumi -lalu dia menyebutkan kelanjutan hadits ini-.

l-antas Amr mentalaknya dengan talak tiga yang terakhir, lalu dia

pergi ke Yaman bersama Ali bin Abi Thalib. ASyasy bin Abi

Rabi'ah dan Al Harits bin HisSam berkata, "Demi Allah, dia tidak

perlu diberi nafkah kecuali hamil." [-alu dia (Fathimah)

memberitahukan hal tersebut kepada Nabi $. Maka beliau

bersabda, " Kamu tidak wajib diberi nalkah kecuali bila kamu
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hamil'. Lalu dia minta izin kepada Nabi S unfuk pindah, maka
Nabi i$ memberinya izin.

Abu Muhammad berkata: Redaksi "Kecuali bila kamu
hamil" tidak ada kecuali dalam jalur riwayat ini dan tidak ada yang
menyebutkannya dari Fathimah selain Qabishah. Sedangkan //a/
(cacat) pada hadits ini adalah karena ia munqathi, (terputus

sanadnya), karena Ubaidillah bin Abdullah tidak mendengamya,
baik dari Qabishah maupun Marwan. Kami tidak tahu dari siapa
dia mendengamya. Hadits munqathi'tidak bisa dijadikan hujjah.
Seandainya ia muttashil pasti kami mengambilnya. Jadi,
argumentasi dengan hadits ini batal.

Kemudian setelah kami teliti pendapat yang manuajibkan

tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak ba'in tanpa diberi
nafkah, temyata dalil yang mereka gunakan adalah atsar yang
telah disebutkan tadi. Akan tetapi ia tidak bisa diladikan dalil bagi
mereka, karena Allah & memulai firman-Nya dengan kalimat,

:{*3 4 -XJ't; e 'r};<;f " Tempatkantah mereka (para isbn)

di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmer' (es.
Ath-Thalaaq [65]: 6) setelah menjelaskan tentang iddah, karena

Dia berfirman, #$ frjt gL-# u, e;SA'4,uig
5;;'gii;'b:5- 6'"fi1 $Eli UjV'oU.- i itj *:j irc

$AortSi_6i &_
fr,*Afuydi\;'fr5@
1; {S d,X.1, t; ri,fjtir @ fr :i' "rU:25 -418{,'^a }Si
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ey?it;'#_ f* i"1;i;{a,F 4i K*L -& W #i[j
,;Afi p;i;'i;eog7;;f+V;l'"6A';$;6fr;,::"5

@ "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu iika kamu ragu-

ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah

tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan inng tidak

haid. Dan perempuarl-perempuan yang hamil, unktu iddah

mereka ifu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan

barangsiapa yang bertakv,n kepada Nlah, nisaya Allah

menjadikan baginya kemudahan dalam un$annp. Ifulah peinbh
Allah tnng diturunkan-Nya kepada kamu, dan banngsiapa Wng
bertalwa kepada Allah, niscaja Dia akan menghapus kaalahan'

kesalahann5n dan akan melipat gandalan pahala bagrrya-

Tempatkanlah mereka (pan istei) di mana kamu bertempat

tinggal menuntt kemampuanmu dan janganlah kamu

menytsahkan mereka unfuk menyempitkan (hati) mereka. Dan iika
merel<a (isteri-isteri tnng sudah ditalak) itu sedang hamil, maka

benkanlah kepada mereka nafkahnya hingga merel<a bersalin,

kemudian jika mereka meryrusukan (anak-anak)mu unfukmu maka

berikanlah kepada mereka upahnya, dan mu4mwanhl<anlah di

antam kamu (segala sesuafu) dengan baik; dan iika kamu menemui

kesulibn maka perempuan lain boleh menyttsukan (anak itu)

untulmjn;' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4-5)

Kami tidak berbeda pendapat dalam hal ini bahwa iddah

tersebut untuk perempuan yang ditalak ba'in dan perempuan yang

tidak ditalak ba'in. Dengan demikian, maka firman Allah,
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" Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana katnu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
men5ntsahkan mereka untuk menyempitkan (hafi) mereka. Dan jika
mereka (isteri-isteri yang sudah dibrak) itu sedang hamil, maka
berikanlah kepada mereka nalkahryn hngga mereka bersalin."
(Qs- Ath-Thalaaq [65]: 6), maksudnya adalah seluruh perempuan
yang ditalak baik yang ditalak ba'in maupun yang ditalak nj,i atau
salah safunya. Inilah yang tidak diragukan lagi kebenarannya.

Apabila kalian mengatakan, *yang dimaksud Allah &
adalah dua jenis talak tersebut", maka kami katakan, ,,Apabila

demikian halnya maka perempuan yang tidak ditalak ba'in trdak
mendapat nafkah kecuali bila dia hamir, sebagimana yang kalian
katakan tentang perempuan yang ditarak ba'in, karena dalil
tersebut menumt kalian berlaku bagi keduaryra. Hal ini
bertentangan dengan pendapat kalian sehingga bisa dikatakan
bahwa pendapat kalian batil."

Apabila mereka mengatakan ,,yu'g dimaksud adalah
perempuan yang ditalak ba'in saja,,, maka kami katakan
"Pendapat tersebut salah karena dua alasan. Alasan pertama
karena ia merupakan klaim yang tidak memiliki dalil dan
mengkhususkan Al Qur'an tanpa dalil, ini tdak dibolehkan.
Alasan kedua karena dalam hadits Nabi S yang shahih tentang
kisah Fathimah binu eais disebutkan bahwa dia udak
mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.,,

sangat tidak mungkin bila Rasulullah $ menetapkan
hukum yang bertentangan dengan Al eur'an, kecuali bila ia
merupakan nasal<h atau penyandaran terdapat sesuafu yang
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terdapat dalam Al Qur'an. Namun hal ini bukan penyandaran

terhadap sesuatu yang terdapat dalam Al Qur'an.

Tidak boleh mengatakan "lni adalah nasakh" kecuali

dengan keyakinan, bukan klaim tanpa dalil. Jadi pendapat tersebut

batil.

Apabila mereka mengatakan "Yang dimaksud adalah

perempuan yang ditalak r{'i saja", maka kami katakan "Kalian

benar. Inilah pendapat kami. Dalil yang kami pakai adalah hadits

Fathimah binti Qais. Kami berpendapat bahwa perempuan yang

ditalak nj'i -yang tidak hamil- wajib diberi nafkah, karena dia

masih berstatus isteri yang mendapat warisan, dimana para ulama

tidak berselisih pendapat dalam masalah ini."

Telah kami sebutkan sebelumnya dalam pembahasan

hukum nafkah, dalil-dalil yang menyatakan bahwa isteri wajib

diberi nafkah dan pakaian.

Kami menetapkan hukum keharusan men5usui atas

perempuan yang ditalak ba'in, perempuan yang nikahnya batal

dan perempuan yang anaknya dinisbatkan kepadanya dalam

pemikahan yang rusak berdasarkan firman Allah &,

' &9 fi; "or'iiGt+) L^:;6

" Para ibu hendaklah men5rusukan anak-anaknya selama dua

tahun penuh." (Qs. Al Baqarah l2l:2331

Masalah ini akan kami bahas dalam pernbahasannya nanti,

insry Allah. Demikianlah dalil-dalil kuat yang tidak diragukan lagi.
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Riwayat-riwayat yang mereka jadikan acuan dari para
sahabat dan tabi'in, mereka yang dijadikan acuan adalah seperti
Umar dan lbnu Mas'ud. Akan tetapi mereka menyelisihi keduanya,
karena riwayat yang shahih dari keduanya menyatakan bahwa
perempuan yang ditalak ba'in berhak mendapatkan nafkah,
namun mereka tidak berpendapat demikian. Diantara kebatilan
adalah mereka berargumen dengan keduanya dalam suatu
masalah, tapi tidak menggunakan pendapat keduanya daram
masalah lainnya. Sahabat yang lainnya adalah seperti hnu umar
dan Aisyah Ummul Mukminin.

Sedangkan dari golongan tabi'in seperti Sa'id bin Al
Musayiyib dan lainnya. Sebagian mereka mengatakan, "perempuan
tersebut fidak mendapat nafkah kecuali bila hamir". Mereka
mengatakan bahwa dia tidak perlu diberi tempat tinggal. Sebagian
lainnya berpendapat bahwa dia hanya diberi tempat tinggal saja
dan tidak perlu diberi nafkah.

Menurut Ibnu Umar, -telah diriwayatkan secara shahih
darinya- bahwa nafkah untuk perempuan yang suaminya
meninggal diambil dari seluruh harta si mayrt. Tapi mereka
menyelisihinya. Diantara kebatilan adalah bila mereka menjadikan
sesuatu sebagai hujjah bila mereka menyukainya tapi udak
menjadikannya sebagai hujjah bila tidak menyukainya.

Tentang riwayat dari Ummul Mukminin, mereka
menyelisihinya berkaitan dengan pendapatrnya bahwa perempuan
yang suaminya meninggal harus keluar dari rumahnya. Adalah
sesuatu yang batil bila mereka menjadikan perkataannya sebagai
hujjah di suatu tempat, tapi tidak menjadikannya sebagai hujjah di
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tempat lainnya. Tidak ada riwayat darinya yang menyatakan

bahwa perempuan tersebut tidak mendapat nafkah

Riwayat dari Ali, maka stafusnya gugur, karena ia

diriwayatkan dari lalur hrfim bin Abi Yahya -yang terkenal

pendusta-. Disamping itu riwayat tersebut munqathi'. Tidak ada

riwayat darinya yang menyebutkan bahwa perempuan tersebut

tidak wajib diberi nafkah.

Riwayat dari Sa'id bin Al Musagyib, yang ada adalah

riwa5nt lnng menyebutkan bahwa perempuan lnng ditalak ba'in

wajib diberi tempat tinggal. Tidak ada riwayat darinya atau dari

Aislph atau dari Ali yang menlntakan bahwa perempuan tersebtrt

tidak unjib diberi nafkah oleh suaminln. Jadi, pendapat mereka

tidak memiliki landasan sama sekali, baik dari Al Qur'an atau

Sunnah atau perkataan sahabat -kecuali dari hnu Umar saja-.

Apabila dernikian halnya, maka udak diragukan lagi bahwa

pendapat tersebut batil dan gugur.

Jadi, tidak ada yang tersisa selain pendapat kami dan

pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang ditalak 6aln

wajib diberi tempat tinggal dan nafkah. L-alu kami meneliti

pendapat tersebut, temyata kami fidak mendapatkan hujjah

apapun selain kritkan mereka terhadap hadits Fathimah binti

Qais, lalu mereka menyatakan bahvra apabila khabar tersebut

gugur, maka ayat-ayat yang telah disebutkan berlaku bagi

perempuan ditalak ba'in dan perempuan yang tidak ditalak ba'in.

Abu Muhammad berkata: Mereka mengkritik khabar

tersebut dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Abdurrazzaq dari hnu Juraijr hnu Syihab mengabarkan kepadaku
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dari urwah bin Az-zubalr bahwa Aisyah ummul Mukminin
mengingkari Fathimah binti Qais -yaitu tentang berpindahnya
perempuan yang ditalak tiga-.

Diriwayatkan dari jalur Malik dari yahya bin Sa'id dari Al
Qasim bin Muhammad bahwa yahya bin sa'id bin AI Ash
mentalak putri Abdurrahman bin Al Hakam lalu Abadurrahman
meny.rruhnya pindah. l-antas Aisyah mengirim ufusan kepada
Marwan bin AI Hakam -gubemur Madinah saat ifu- unfuk
mengatakan kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah dan
kembalikan perempuan tersebut ke rumahnya." Marwan bertanya,
"Apakah engkau mengetahui kasus Fathimah binti eais?', Aisyah
menjawab, "Tidak akan membahayakanmu bila kami udak
menyebutkan hadits Fathimah.,,

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Muhammad
mengabarkan kepada kami, Ghundar mengabarkan kepada kami,
sy''bah mengabarkan kepada kami dari AMurrahman bin Al
Qasim bin Muhammad dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin
bahwa dia berkata, "Mengapa Fathimah tidak bertalnva kepada
Allah?" -Yaifu tentang ucapannya, "perempuan tersebut tidak
mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.,,

Diriwayatkan dari jalur Al Bukhari: Amr bin Abbash
mengabarkan kepada kami, hnu Mahdi mengabarkan kepada
kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al
Qasim bin Muhammad dari ayahnya bahwa urwah bertanya
kepada Aisyah ummul Mukminin, "Apakah engkau belum
mendengar perkataan Fathimah?" Aisyah menjawab, .,Dia tidak
memiliki kebaikan dengan menyebut hadits tersebut.,,
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Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Nashr bin

Ali mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami

dari Harun dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Menurutku dia

meriwayatkannya dari Muhammad bin Ibrahim bahwa Aisyah

berkata kepada Fathimah binti Qais, "Yang mengeluarkanmu

adalah ini -maksudnya lisan-."

Abu Muhammad berkata: Khabar tersebut gugur dan udak

perlu digubris karena sanadnya diragukan. Disamping ifu ia

munqathi', karena Muhammad bin hrahim tidak mendengar dari

Aisyah Ummul Mukminin sama sekali. Tidak akan ada lnng
menolak hadits shahih dari Rasulullah #h karena hadits ini kecuali

orang yang jahil lagi zhalim atau orang yang agamanya lemah.

Kami berlindr.rng kepada Allah dari dua hal tersebut.

Diriwayatkan dari jalur Ismail bin Ishaq: Abu Tsabit Al

Madini mengabarkan kepada kami, hnu Wahb mengabarkan

kepada kami, Ibnu Abi Az-Zinad mengabarkan kepada kami dari

Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, "Aisyah mencela hal

tersebut dengan sangat, kemudian dia berkata, 'Fathimah berada

di tempat rawan dan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang

membahayakannya di tempat tersebut sehingga Rasulullah $
memberi dispensasi kepadanya'."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil, karena ia

berasal dari riwayat hnu Abi Az-Zinad, seorang periwayat dha'if.

Pertama kali yang menilainya dha'if adalah Malik bin Anas.

Barangsiapa yang mengamati khabar ini dan khabar

sebelumnya, maka dia akan tahu bahwa keduanya dusta, karena

bila Fathimah disuruh keluar dari rumahnya karena lidahnya
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sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas, maka hadits lainnya
juga batal yang menyebutkan bahwa dia berada di tempat rawan
dan dikhawatirkan akan terjadi sesuafu yang membahayakannya di
tempat tersebut sehingga Nabi fi$ memberi dispensasi kepadanya.

Karena bila dia berada di antara kaum yang mana dia menyakiti
mereka dengan lidahnya, maka dia tidak berada di tempat rawan
dan tidak berada di tempat yang mengancam keselamatannya.

Jadi, tidak diragukan lagi bahwa tidak ada kaum yang mana
dia menyakiti mereka dengan lidahnya sehingga dia disuruh
pindah. Allah & udat< meridhai perkataan orang-orang yang dusta.

Demikianlah riwayat dari Aisyah yang mereka jadikan acuan.

Mereka juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada
kami oleh Humam bin Ahmad: Abbas bin Ashbagh mengabarkan
kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman
mengabarkan kepada kami, Muththalib mengabarkan kepada
kami, Abu shalih -yaitu Abdullah bin shalih, sekretaris Al-laits-
mengabarkan kepada kami, Al-L^aits bin sa'd menceritakan
kepadaku, Ja'far menceritakan kepadaku dari Ibnu Hurmuz dari
Abu salamah bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata: Muhammad
bin Usamah bin Zaid berkata: Apabila Fathimah menceritakan
tentang kisah dirinya -tentang berpindahnya dari rumah suaminya
dalam masa iddalT, usamah melempamya dengan sesuatu yang
ada di tangannya.

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini gugur, karena salah
seorang periwayatnya adalah Abdullah bin Shalih yang menjadi
sekretaris Al-Laits sangat dha?f. Kemudian seandainya ia shahih,
maka yang ada adalah pengingkaran usamah terhadapnya seperti

I rro I - Ar Muhaua



pengingkaran Aiqnh dan Umar @. Nanti akan kami jelaskan

tentang batalnya argumentasi dengan riwayat tersebut ketika kami

membahasnln secara rinci.

Diriwa5atkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Abu Muawiyah

mengabarkan kepada kami, Al A'masy mengabarkan kepada kami

dari hrahim, dia berkata: Apabila disebutkan hadits Fathimah binti

Qais di hadapan Umar bin l(haththab lnng menceritakan bahwa

Rasulullah $ meny.rruhnya menjalani iddah di selain rumah

suaminya, dia berkata, "Kami tidak mengambil sesuafu dalam

agama kami (dalam masalah iddan dengan kesaksian

perempuan."

Abu Muhammad berkata, RiwaSnt ini batal tanpa diragukan

lagi, karena ia mwgathi'(terpufus sanadnya), karena hrahim tidak

lahir kecuali dua tahun setelah kematian Umar, dan hrahim trdak

mengambil riwayat ini kecuali dari orang yang tidak diragukan lagi

bahwa dia tidak baik.

Yang sangat mengherankan adalah ulama fikih Hanafi png
terang-terangan berargumen dengan dua hadits ini, juga ulama

fikih Maliki dan S5nfi'i. Mereka adalah oftmg-orang ]rang pertama

kali membatalkan riunyat yang dinisbatkan kepada Umar, bahwa

tidak dibolehkan mengambil sesuafu dalam agama berdasarkan

kesaksian seorang perempuan, padahal mereka tidak berselisih

pendapat bahwa Sunnah-Sunnah boleh diambil dari seorang

perempuan sebagaimana diambil dari seorang laki{aki.

Orang yang membolehkan kesaksian seorang dukun

perempuan (dukun anak) dalam masalah susuan dan kelahimn

serta aib perempuan, dan kesaksian seorang perempuan merdeka
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atau seorang budak perempuan tentang terlihatnya hilal bulan
Ramadhan tidak malu mengambil riwayat umar tersebut sebagai
Hujjah. Apakah kalian menganggap bahwa hal tersebut bukan
termasuk bagian dari agama?

Siapakah yang menyelisihi AI eur.an se@ra terang_
terangan dalam firman Allah 8t,

"Padahal Allah telah menghalalkan jual bei dan
mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah t2l:2751

Allah S berfirman,

&, ,Ft Ot it, F::;$yrjir. <)5i 6-ti
Ei&'6

"Hai orang-orang tnng beriman, apabila kamu
bermubmalah frdak secara funai unfuk wakfu yang ditenfukan,
hendaklah kamu menuliskannya." (es. Al Baqarah I2l:2g21

Apakah ini diharamkan berdasarkan riwayat seorang
perempuan yang tidak diketahui orangnya. Apakah dia isteri Abu
Ishaq 

. 
yang meriwayatkan dari ummu Mahabbah -hu dari

putranya Zaid bin Arqam? Siapakah yang membolehkan
kedudukan para ahli waris ,unp3 alasan yang benar dan
menyelisihi Sunnah yang tetap bahwa harta benda manusia
diharamkan? Bukankah hal ini disebabkan karena mengizinkan
riwayat perempuan yang tidak dikenal yaitu Zainab binti Ka'b?

c

Wi;3:r'€lirii J-V
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Mereka justru berpendapat bahwa perempuan yang suaminya

meninggal hanrs diberi tempat tinggal berdasarkan riwayat dari

Tainab binti Ka'b, tapi mereka justru tidak mengambil riwayat dari

AisSnh Ummul Mukminin. Bukankah ini mengherankan?

Apabila mereka mengatakan, riwayahya bersambung dari

Ibrahim sampai Umar dalam hadits tersebut. Sebagaimana yang

dirir,vayatkan Ahmad bin Qasim kepada kalian, dia berkata:

Ayahku yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan

kepada kami, kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin SSadzan mangabarkan kepada

kami, Al Mu'alla bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abu

Yusuf Al Qadhi mengabarkan kepada kami dari AI A'masy dari

Ibrahim dari Al Aswad dari Umar bahwa dia berkata, "Tidak boleh

mengambil perkataan seorang perempuan dalam masalah agama

0slam)".

Maka kami katakan, sekarang ia telah bertambah, laifu
sanad ini. Kalian telah mengetahui kedudukan Abu Yusuf di mata

oftmg-orang yang pemah melihatrln dan mengenalnya dari

kalangan Imam{mam kaum muslimin dan ulama hadits seperti

Ibnu Al Mubarak, Abdullah bin ldris, Abu Nu'aim Al Fadhl bin

Dukain, Waki' bin Al Jarrah, Yazid bin Harun, Ahmad bin Hanbal

dan lainnya.

I(habar tersebut diriwayatkan dari Al A'amasy oleh

periu/a!/at tstqah, yaitu Hafsh bin Ghiyats dengan sanad ini, tapi

dia udak menyebut cacat di dalamnya yang merupakan ma&hab

I(hawarij dan Muktazilah. Kernudian hal tersebut tidak berlaku

sekalipun kalian berargumen dengan perkataan tersebut dan
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membenarkannya dari Umar, karena kalian merupakan orang-

orang pertama yang menyelisihinya. Kalian membuang

perkataannya tapi membolehkan berpendapat dengannya. Atas

dasar apa kalian membolehkan berargumen dengannya? Sungguh

merupakan sifat malu dan terhormat bila sikap seperti tersebut

dilarang. Akan tetapi orang yang telah disesatkan Allah tidak akan

diberi petunjuk oleh-Nya.

Mereka menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Muslim: Muhammad bin Amr bin Jabalah mengabarkan

kepada kami, Abu Ahmad -yaitu Az-Zubaii- mengabarkan kepada

kami, Ammar bin Zuraiq mengabarkan kepada kami dari Abu
Ishaq, dia berkata: Aku pemah berada di masjid bersama Al
Aswad bin Yazid, saat itu ada AsySya'bi, lalu AsySya'bi
menceritakan hadits Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah $
menetapkan bahwa dia tidak mendapat tempat tinggal dan nafkah.

Lalu Al Aswad bin Yazid mengambil seggenggam kerikil lalu

melemparkannya ke arahnya seraya berkata, "Celaka kamu karena

telah menceritakan hadits tersebut. Umar pernah berkata, 'Kami

tidak akan meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya hanya

karena perkataan seorang perempuan. Kami tidak tahu apakah dia

hapal atau lupa? Justru dia mendapat tempat tinggal dan nafkah.

Allah @ berfirman'Janganlah karnu keluarkan mereka dari rumah

mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali merel<a

mengery'akan perbuatan keji yang terang.' (Qs. Ath-Thalaaq [65]'
l)',."

Muslim berkata: Ahmad bin Abdat menceritakan kepada

kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Mu'adz
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mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq dengan sanad ini

seperti hadits Abu Ahmad dari Ammar bin Zuraiq.

Diriwayatkan dari Abu Daud As-Sijistani: Nashr bin Ali

mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad -yaitu Az-Zubain-

mengabarkan kepadaku, Ammar bin Zuraiq mengabarkan kepada

kami dari Abu Ishaq As-Subai'i, dia berkata: Aku pemah berada di

masjid Jami' bersama Al Aswad bin Yazid, lalu dia menceritakan

bahwa Fathimah binu Qais menemui Umar, lalu Umar berkata,

"Kami tidak akan meninggalkan Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya

berdasarkan ucapan seorang perempuan. Kami tidak tahu apakah

kau hapal atau lupa?"

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syr'aib: Abu Bakar bin

Ishaq mengabarkan kepada kami, Abu Al Jawwab Al Ahwash bin

Jawunb mengabarkan kepada kami, Ammar -yaitu Ibnu Zuraiq-

mengabarkan kepada kami dari AsySya'bi dari Fathimah binti

Qais, lalu dia menyebut hadits tersebut. lalu Al Aswad

melempamya dengan kerikil seraya berkata, "Celaka kamu,

mengapa kau memberi fatwa demikian?" (Jmar berkata

kepadanya, "Jika engkau bisa mendatangkan dua saksi laki-laki

yang menyatakan bahwa keduanya mendengar langsung dari

Rasulullah g$, maka kami akan menerimanya. Tapi bila tidak

maka kami tidak akan meninggalkan Kitab Allah berdasarkan

ucapan seorang perempuan,'Janganlah kamu keluarkan mereka

dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar

kecuali mereka mengerjakan perbuabn keii yang terang." (Qs.

Ath-Thalaaq [65]: 1)'."
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Menurut kami semuanya adalah benar. Sedangkan tentang
perkataan umar, "Kami tdak akan meninggalkan Kitab Allah dan
Sunnah Nabi kami hanya karena ucapan seorang perempuan.
Kami tidak tahu apakah engkau hapal atau lupa?" maka perkataan
ini mengandung tiga arti. Sementara tentang Sunnah
Rasulullah,$, maka ia ada di tangan Fathimah binti eais, dan
kami menyatakan dengan kesaksian Allah & bahwa umar tidak
memiliki riwayat dari sunnah Rasulullah # dalam hal ini selain

keumuman riwayat yang menyatakan bahwa perempuan yang
ditalak berhak mendapat tempat tinggal. Tidak boleh seorang
muslim menduga umar dengan dugaan yang berkaitan dengan
sunnah Rasulullah $ tanpa ada saksi yang menyatakannya

terhadap manusia, karena hal tersebut sangat besar ancamannya
dalam Al Qur'an.

Disini ada hal yang perlu disampaikan, yaitu bahwa Umar
tidak mungkin menyembunyikan Sunnah Rasulullah $ yang dia
ketahui dan tidak menjelaskannya kepada umat Islam. Maka
silahkan mereka katakan bahwa umar memiliki riwayat dari
Sunnah yang tidak dia sampaikan kepada manusia, agar dapat
diketahui siapa diantara kita yang berdusta atas narna
Rasulullah S dan siapa di antara kita yang menyandarkan kepada
Umar sesuafu yang Allah $ telah membersihkannya darinya. Kami
hanya menyatakan bahwa umar memiliki riwayat sunnah dari
Nabi $ yang menyatakan bahwa perempuan yang ditalak tiga
berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama masa
iddalrnya.
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Kitab Allah & telah menjelaskannya, karena ayat yang ada

merupakan hujjah terhadap Fathimah, karena di dalamnya

disebutkan,

';{,($@6

*#,:i3r65o,i1;;,'of,f,$;",fiJ
" Kamu tidak mengebhui banngkali Nlah mengadalan

sesudah itu sesuatu hal5nng baru. Apbila mereka telah mendekati

akhir iddahn5n, maka rujukilah mereka dengan baik abu
lepaskanlah mereka dengan baik." (Qs. Ath-Thalaaq 165l:7-2l,

Adakah orang yang ragu bahwa ayat ini berlaku untuk talak

raj'i saja? Seandainya Umar diingatkan tentang hal tersebut pasti

dia akan kembali sebagaimana dia mencabut pendapatryra, karena

dia pemah melarang seseorang menambah mahar perempuan

lebih dari 400 dirham, lalu ada seorang perempuan yang

mengingatkannya dengan firman Allah &,

6u*--ifuLy-;!;r;5
"Sedang kanu telah memberil<an kepada seseorang di

antara mereka harta yang ban5nk." (Qs. An-Nisaa' [4]: 20)

lalu dia teringat dan mencabut pendapatrya.

Begitu pula ketika dia (Umar) mengangkat pedangnya

seraya mengatakan, "Siapa saja yang mengatakan 'Muhammad

telah wafat' akan kutebas lehemya", lalu Abu Bakar

menyadarkannya seraya membaca firman Allah,

,Af\'^:; \L',;fr i;l ,s,i{
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'o1i;s'1ey
'Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka

akan mati (pula).'(Qs. Az-Zumar [39]: 30)

Maka pedangnya langsung jatuh ke tanah.

Hadits Fathimah adalah hadits yang diriwayatkan dari jalur

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhn dari Ubaidillah bin
Abdullah bahwa Fathimah berkata ketika dia mendengar perkataan

Marwan, "Antara aku dan engkau ada Kitab Allah, 'Maka
hendaHah kamu ceraikan merel<a pada wakfu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya bang wajar) sampai ayat 'kamu tidak
mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal

5nng banl (Qs. Ath-Thalaaq: 1). Dia (Fatimah) berkata, "Hd
apakah yang akan terjadi setelah talak tiga?"

Perkataan Umar, "Hanya karena perkataan seorang
perempuan. Kami tidak tahu apakah dia hapal atau lupa?" Maka
kemungkinan lupa yang terjadi pada Fathimah bisa terjadi pula
pada Umar i*9. Contoh yang paling mendekati adalah ketika
Ammar mengingatkannya tentang perintah Rasulullah $ agar

bertayammum ketika junub bila tidak menemukan air, tapi Umar
tidak ingat dan dia tidak shalat sampai mendapatkan air. Kami
telah menyebut riwayatrya dari jalur Al Bukhari dalam kitab kami.

Juga sebagaimana dia lupa seperti yang telah kami sebutkan tadi.

Masalah lupa bukanlah penghalang unfuk menerima
riwayat orang adil yang Allah & telah memerintahkan agar

menerima riwayatnya. Seandainya demikian halnya -boleh

menolak riwayat orang adil karena dia lupa- tenfu berdasarkan
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pokok pendapat para sahabat kami boleh meninggalkan khabar

ahad secara global dan boleh menolak kesaksian seorang saksi

dalam Islam karena sebab luPa.

Siapakah yang lebih sesat dari orang yang berargumen

dengan sesuatu yang dia sendiri pertama kali membatalkannya

karena fanatik buta dan bersikeras dalam kebatilan?

Begifu pula tentang perkataan Umar, "Jika engkau bisa

mendatangkan dua saksi yang menyatakan bahwa keduanya

mendengar langsung dari Nabi $". Mereka adalah orang-orang

yang pertama kali menyelisihinya. Seandainya ia bersifat lazim

unh.rk Fathimah maka ia juga berlaku untuk Umar dalam segala hal

yang diriwayatkan dari Rasulullah # d- juga berlaku untuk setiap

sahabat.

Siapakah yang lebih sesat dari orang yang membuat

pengkaburan terhadap kaum muslimin dengan hal-hal yang

bertentangan dengan agama Allah?

Apabila dikatakan, kalian telah meriwayatkan dari jalw

Hammad bin Salamah dari Hammad bin Abi sulaiman bahwa dia

mengabarkan kepada Ibrahim An-Nakha'i tentang hadits Asy-

Sya'bi berkaitan dengan kisah Fathimah binti Qais, lalu Ibrahim

berkata kepadanya, "(Jmar pemah diberitahukan tentang

perkataannya, lalu dia berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan

ayat dalam Kitab Allah dan sabda Nabi $ karena ucapan seorang

perempuan. Barangkali dia keliru ketika mendengamya dari

Nabi $. Perempuan tersebut mendapatkan tempat tinggal dan

nafkah'."
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Maka kami katakan, atsar tersebut mursal, karena hrahim
baru lahir dua tahun setelah kematian Umar rS,. Kemudian

kalaupun ia shahih, maka ia tetap tidak bisa dijadikan hujjah,

karena di dalamnya tidak menyebutkan bahwa Umar mendengar
dari Nabi $, bahwa perempuan yang ditalak tiga berhak

mendapat tempat tinggal dan nafkah. Bisa jadi ada !/ang
mendengar sabda Nabi $$ bahwa perempuan yang ditalak

mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, sehingga ia ditafsirkan
sesuai keumumannya. Akan tetapi hal ini Udak dibolehkan.

Justu ia wajib digunakan bersama hadits Fathimah lalu

5nng lebih sedikit dikecualikan dari 37ang lebih banyak. ndak boleh

menolak dalil yang shahih lagi jelas kectrali dengan dalil yang

shahih lagi jelas, bukan dengan hal-hal musykil yang tidak shahih

dan hal-hal global yang tidak bisa dijelaskan.

Jadi, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa Umar hanf
mengingkari perkataan Fathimah saja, meskipun khabar yang
gugur ini tidak diridhai oleh ulama fikih Maliki dan ulama Syafi'i.

Mereka juga mengambil dalil dengan atsar lrang
diriwayatkan kepada kami dari jalur hnu Wahb: hnu Sam'an
mengabarkan kepada kami bahua Ibnu Qusaitn mengabarkan

kepadanya bahwa hnu Al Musa5iyib berkata, "Apabila seorang
laki-laki mentalak isterinya dalam kondisi sehat dengan selain talak
tiga, maka si perempuan tidak mendapat nafkah kecuali bila dia
hamil. Bila dia hamil, maka dia diberi nafkah sampai dia
melahirkan. Perempuan hamil yang ditalak berhak mendapat
nafkah berdasarkan keterangan dari Kitab Allah fr. Inilah yang

diamalkan para sahabat Nabi # du., inilah yang sesuai Sunnah."
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Abu Muhammad berkata: Riwayat tersebut gugur, karena

Ibnu Sam'an terkenal pendusta. Dia dianggap gugur oleh Malik

dan ulama-ulama lainnya. Argumentasi bahwa perempuan tersebut

berhak mendapat nafkah berdasarkan keterangan dalam Kitab

Allah, maka Snng disebutkan dalam Al Qur'an adalah nafkah

untuk perempuan yang ditalak rai'l:

Sedangkan perkataannya, "lnilah yang diamalkan para

sahabat Nabi $", maka setiap riwayat yang berasal dari mereka

menSatakan bahwa perempuan tersebut berhak mendapat nafkah,

baik dia hamil atau tidak hamil, atau dia tidak mendapat nafkah

sama sekali, kectrali hnu Umar.

Perempuan yang ditalak raj'i, fidak diragukan lagi bahwa

mereka mendapat nafkah menurut para sahabat Nabi $.
Perkataannya, "la adalah Sunnah", dia juga mengatakannya

berkaitan dengan diyat jart jemari perempuan, tapi ulama fikih

Hanafi dan ulama fikih Syafi'i udak melirik pendapatnya.

Bahkan yang lebih baik darinya juga mengatakan demikian.

Sebagaimana disebutkan dalam atsar yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Abu Daud: Muhammad bin Katsir mengabarkan

kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Sa'd bin

hrahim bin Abdurrahman bin Auf dari Thalhah bin Abdullah bin

Auf, dia berkata: Aku shalat jenazah bersama hnu Abbas dan dia

membaca surah Al Fatihah, lalu dia berkata, "la adalah Sunnah."

Tapi ulama fikih Hanafi dan ulama fikih Syafi'i tidak melirik

pendapatrya tersebut.

Siapakah yang lebih sesat dari orang yang membenarkan

perkataan yang tidak shahih dari Sa'id bin Al Musalyib, (yaitu) "la
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adalah Sunnah" tapi tidak membenarkan perkataan yang shahih

dari Ibnu Abbas, (yaitu) "la adalah Sunnah." Bukankah sikap

demikian mempakan kesesatan yang nyata?

Mereka menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami
dari jalur Abu Daud: Ahmad bin Zuhair mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Yunus mengabarkan kepada kami, Zuhair
mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Barqan mengabarkan

kepada kami, Maimun bin Mihran mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Aku berkata kepada Sa'id bin Al Musayyib, "Fathimah

binu Qais ditalak lalu dia keluar dari rumahn5ra," Sa'id berkata,
"Perempuan ifu suka mengganggu orcng-orang dan cerewet, lalu
dia dipindahkan ke rumah hnu Ummi Maktum."

Abu Muhammad berkata: Abarini murcaL Kami tidak tahu
siapa yang mengabarkannp kepada Sa'id. Jadi, riwayat ini gugur.

Sabda Rasulullah $ tentang perempuan lang ditalak tiga
"Dia fidak mendapat tempat tinssal dan nafkalf', yang telah kami
sebutkan sebelumnya dengan sanad yang lebih shahih membantah
anggapan-anggapan dusta tersebut dan menjelaskan bahwa hal
tersebut tidak hanya berlaku pada Fathimah saja, tapi juga berlaku
unhrk semua perempuan yang ditalak tiga.

Mereka juga menyebut hadits yang diriunyatkan kepada
kami oleh Humam: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada
kami, Muhammad bin AMul Malik bin Aiman mengabarkan
kepada kami, Muththalib mengabarkan kepada kami, Abu Shalih -
yaitu AMullah bin shalih- sekretaris Al-Laits mengabarkan kepada
kami, Al-Laits menceritakan kepadaku, Aqil menceritakan
kepadaku dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman
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mengabarkan kepadaku..... lalu dia menyebutkan hadits

Fathimah. Lantas dia berkata, "Akan tetapi orang-orang

mengingkari perkataannya yang menceritakan bahwa dia keluar

dari rumahnya sebelum iddalrnya selesai."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini gugur, karena ia

diriwayatkan oleh Abdullah bin Shalih yang terkenal sangat dha'if

sebagaimana yang telah kami sebut sebelumnya. Kami tidak tahu

siapa mereka. Yang kami tahu adalah bahwa perkataan

Rasulullah $ menjadi hujjah bagi manusia, bukan perkataan

manusia yang menjadi hujjah bagi Rasulullah S. Mengingkari

orang yang diingkari manusia adalah wajib dilakukan.

Mereka menyebut hadits yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Muslim: Ishaq bin hrahim mengabarkan kepada kami,

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Az-Zuhn dari Ubaidillah bin Utbah.... Lalu dia

menyebut hadits Fathimah. Lantas Marwan berkata, "Dia tidak

mendengar hadits ini kecuali dari seorang perempuan. Kami akan

mengamalkan yang telah diamalkan orang banyak dalam masalah

ini."

Abu Muhammad berkata, Seandainya Marwan bersikap

wara ketrka dia memegang tongkat estafet kaum muslimin dan

melawan ftrnu Az-Zubair sang Amirul Mukminin tanpa tal$,il dan

alasan yang kuat, lalu dia mengatakan sesuafu yang telah

dikatakan seluruh umat Islam dari ujung Afrika sampai uiung

Khurasan -selain Yordania- yaihr menyatakan bahwa hnu Az-

Zubair seorang Imam kaum muslimin, tentu ini lebih baik baginya

lebih menyelamatkannya di akhirat.
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Telah kami sebutkan sebelumnya perselisihan para sahabat

terkait dengan masalah ini. Mereka berargumen dengan hadits
yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin
Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats
mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan
kepada kami, dari ayahnya dari Fathimah binti eais, dia berkata:
Aku berkata, "wahai Rasulullah, suamiku mentalakku dengan talak
tiga dan aku takut dia akan menghinaku." Maka Rasulullah;$
men5ruruhnya pindah (dari rumah suaminya).

Abu Muhammad berkata: Demikianlah riwayatnya
sebagaimana yang bisa kalian lihat. Perhatikanlah redaksi "Maka
Rasulullah S menyuruhnya pindah." Ini bukan sabda Nabi S dan

bukan perkataan Fathimah, karena redaksinya adalah "Lalu beliau
meny-rruhnyra pindah."

Jadi, jelas bahwa ia merupakan perkataan Urwah. Bisa jadi
dalam riwayat ini Urwah tidak mendengamya dari Fathimah
sehingga riwayat ini mursaL Hal ini diperjelas dengan hadits yang
diriwayatkan kepada kami oleh Yunus bin Abdullah bin Mughits,
dia berkata: Muhammad bin Ahmad bin Khalid mengabarkan
kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Muhammad bin
Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi
Syaibah mengabarkan kepada kami dari Hafsh bin Ghiyats dari
Hisyam bin urwah dari ayahnya, dia berkata: Fathimah binti eais
berkata, "Wahai Rasulullah, aku takut dihina." Maka Nabi $
meny-rruhnya pindah

Apabila hadits ini adalah hadits asalnya, maka ia munqathi'.
Hadits munqathi' tidak bisa dijadikan hujjah. Atau bisa jadi Urwah
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mendengamya dari Fathimah, maka ini juga tetap tidak bisa

dijadikan hujjah, karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa

Nabi $ bersabda, "Aku meny:ruhmu pindah karena kamu takut

dihina."

Apabila Nabi $ tidak mengatakan demikian maka seorang

muslim yang takut neraka tidak boleh mengatakan bahwa Nabi $
menyuruh Fathimah pindah karena hal tersebut, sebab sikap

tersebut merupakan pemberitaan dari Nabi $ yang tdak

disaMakan oleh beliau.

Meski demikian, ada hadits shahih yang diriwayatkan dari

jalur Abu Salamah bin Abdunahman, Asy-Sya'bi dan Abu Bakar

bin Abi Al Jahm bahwa Rasulullah $ bersaMa, "Dia fidak

mendapat tempat tinggal dan nafkah." Apakah kalian

menganggap bahwa nafkah gugur darinya karena dia takut dihina?

Ini adalah sesuafu yang aneh seandainya yang dimaksud demikian.

Sabda Nabi {$, " Perempuan yang ditalak tiga frdak

mendapat tempat tinggal dan nafkah" telah mencukupi dari

semuanya sehingga kita tidak perlu memaksakan diri dengan

anggapan-anggapan dusta.

Maka tidak ada yang tersisa selain pengingkaran Umar dan

Aisyah Ummul Mukminin. [-alu bagaimana kita harus

mendudukkan persoalan ini. Temyata yang sepakat dengannya

adalah Jabir bin Abdullah, hnu Abbas, Ayyasy bin Abi Rabiah dan

para sahabat lainnya. [-alu apa yang menjadikan pendapat Aisyah

dan Umar sebagai bagian dari pendapat orang-orang yang telah

kami sebutkan? Sesungguhnya tidak ada hujjah bagi seorang pun
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kecuali bila apa yang dikatakannya berdasarkan riwayat yang
shahih dari Rasulullah S.

Kami nyatakan dengan tegas bahwa pendapat ummur
Mukminin dan umar Amirul Mukminin tidak akan kami ambil bila
ada riwayat shahih dari Rasul"lluh # yang bertentangan dengan
perkataan keduanya. Dalam kondisi demikian -ketika ada riwayat
l.ng shahih dari Nabi $- fidak boleh mengambil perkataan
keduanya. seseorang juga tidak boreh menuduh bahwa keduanya
menyembunyikan Sunnah yang shahih dari Rasulrlluh #. Begitu
pula tidak boleh dikatakan bahwa pendapat umar dan Ummul
Mukminin lebih berhak diikuti daripada perkataan yang shahih dari
Rasulullah S.

Dimanakah ketaatan mereka terhadap Ummul Mukminin
Aisyah? Mereka tdak mengikuti pendapatrya yang
mengharamkan penwsuan terhadap anak yang sudah besar.
Mereka malah menisbatkan kepadanya sesuafu yang A[ah $ telah
membebaskannya darinya, bahwa dia memasukkan hijab Allah
yang ditetapkan kepada isteri-isteri Rasulullah $ terhadap orang-
orang yang tidak halal unfuknya.

Sungguh tuduhan ini sangat mengerikan dan membuat kulit
orang-orang beriman merinding. Begifu pula tentang
pembolehannya terhadap perempuan yang menj alari iddah agar
menjalaninya di tempat mana saja yang disukainya. Dimanakah
ketaatan mereka terhadap Umar dg? Mereka justru menyelisihinln
dalam masalah mengusap sortan penufup kepala dan
menuduhnya mengeluarkan fatun yang membolehkan shalat tanpa
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wudhu. Penentangan-penentangan terhadap keduanya telah kami

bahas dalam pembahasan khusus dalam kitab ini.

Bila diamati maka akan didapati bahwa mereka suka

menyelisihi sahabat dalam hal yang sesuai dengan Sunnah, tapi

mereka taklid kepadanya dalam hal yang sahabat tersebut keliru di

dalamnya. Orang yang udak mempertimbangkan ucapannya

dengan perbuatannya, maka ucapannya akan banyak batilnya

daripada benamya.

Khabar Fathimah sangat shahih layaknya matahari, karena

dia termasuk perempuan yang berhijrah dan membaiat Nabi $
pertama kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abdul waris bin

Abdush Shamad bin Abdul Warits dan Hajjaj bin AsySyair

mengabarkan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Abdush

Shamad bin Abdul warits dari ayahnya yaitu Abdul warits bin

Sa'id At-Tannuri dari Al Hasan bin Zal$r/an, Abu Bumirah

mengabarkan kepada kami dari Amir Asy-Sya'bi bahwa dia

menanyakan kepada Fathimah bint Qais -salah seorang

perempuan yang hijrah pertama kali-. L-alu dia menyebutkan hadits

ini.

Abu Muhammad berkata: Allah & menyatakan bahwa

semuanya (para sahabat) mempakan orang-orang yang jujur,

sebagaimana firman-Nya,
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" (Juga) bagi orang fakir Snng berhijrah tnng diusir dari

kampung halaman dan dai harta benda mereka (karena) mencari
karunia dari Allah dan keridhaan-N5n dan mereka menolong Attah
dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.,,(es. AI
Hasyr [59]' 8)

Siapakah yang lebih dusta dari orang yang mendustakan
salah seorang dari mereka (para sahabat)? Kami memohon kepada
Allah agar senantiasa diberi keselamatan.

Mereka mengatakan berkaitan dengan khabar bibi Jabir
bahwa Nabi s menyuruhnya keluar dari rumah suaminya dan
tidak boleh tidur di dalamnya. sungguh ini suatu kedustaan nyata
dan penisbatan dusta kepada beliau tanpa dalil.

Kalaupun tidak ada atsarsarna sekali, tetap saja png wajib
diterapkan adalah perempuan yang ditarak bain fidak mendapat
nafkah dan tempat tinggal, karena dia terah menjadi perempuan
Iain, bukan lagi isteri mantan suaminya sehingga udak berhak lagi
mendapatkan hartanya -baik tempat tinggar maupun nafkah-.
Sedangkan iddah adalah sesuatu yang terah ditetapkan Alrah &
kepadanya dan mantan suaminya tidak boleh furut campur di
dalamnya baik dengan menggugurkannya atau menambahnya.
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Sedangkan tentang perempuan yang suaminya meninggal,

orang-orang yang berpendapat bahwa dia wajib diberi tempat

tinggal mengambil dalil dengan hadits yang diriwayatkan kepada

kami dari jalur Abdurrazzaq dari sufun Ats-Tsauri dari Sa'id bin

Ishaq bin Ka'b bin ujrah dari bibinya yaitu Zainab binti Ka'b dari

Furai',ah binti Malik, bahwa suaminya terbunuh di Al Qaddum lalu

dia menghadap Nabi $ dan mengatakan bahwa dia memiliki

keluarga. Maka Nabi $ menSnrmhnya pindah. Ketika dia pergi

Nabi $ memanggilnya lalu bersaMa kepadanya, "Tinggallah di

rumahmu sampai iddah-mu selmi, yaitu 4 bulan 10 hai-"

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-

Zuhri dari hnu Ka'b bin Uirah, dia berkata: Bibiku -yang menjadi

isteri Abu Sa'id Al Khudri- menceritakan kepadaku bahwa Furai'ah

menceritakan kepadanya bahwa suaminya pergi mencari orang-

orang kafir Ajami (non Arab). Ketika dia (suaminya) sampai di

Tharaf Al Qadum -nama bukit-, dia menemukan mereka lalu

mereka membunuhnya. lantas Furai'ah mendatangi Nabi # d*
menceritakan kepada beliau bahwa suaminya tewas terbunuh dan

dia meninggalkannya di rumah yang bukan miliknya (bukan milik

suaminya), lalu dia meminta izin kepada Nabi # ,.t k pindah dari

rumah tersebut dan Nabi mengizinkannya. Ketika dia keluar dan

telah berada di pintu kamar Nabi, Nabi memanggilnya lalu

menyrruhnya agar tidak keluar sampai iddahtrya selesai.

Diriwayatkan dari jalur Malik dari Sa'd bin Ishaq bin Ka'b

bin Ujrah dari bibinya yaitu Zainab binu Ka'b bin Uirah dari Al

Furai'ah binti Malik bin Sinan saudara perempuan'Abu Sa'id Al

Khudri. Lalu dia menyebutkan hadits ini. Di dalamnya disebutkan,

Al Furai'ah berkata, "I-alu aku minta kepada Rasulullah # ugut
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dibolehkan pulang kepada keluargaku di perkampungan Bani
Khadrah karena suamiku fidak meninggalkanku di rumah
miliknya."

Di dalamnya juga disebutkan bahwa Rasulullah $ bersabda

kepadanya, " Tinggallah di rumahmu sampai iddah-mu selesai."

Periwayat berkata lebih lanjut, "L-alu Al Furai'ah menjalani iddah di
selama empat bulan sepuluh hari."

Diriwayatkan dari jalur AMun^zzaq dari hnu Juraij dari
Abdullah bin Katsir, dia berkata: Mujahid berkata: Beberapa orang
gugur sebagai syahid dalam perang uhud, lalu isteri-isteri mereka
mendatangi Nabi # da., mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah

kami boleh tidur di rumah salah seorang teman kami pada malam
hari lalu pagi harinya kami kembali ke rumah kami?" Nabi $
menjawab, "Kalian boleh bercakap-cakap di rumah satah seoft,ng
teman kalian, tapi bila kalian hendak tidur kalian harus kembali ke
rumah masing-masing."

Abu Muhammad berkata: Hadits Mujahid adalah hadits
munqathi'yang tidak bisa dijadikan hujjah. Sedangkan tentang
hadits Furai'ah, dalam sanadnya terdapat Zainab binti Ka'b bin
Ujrah, seorang yang majhul dan tidak ada yang meriwagratkan

darinya selain sa'd bin Ishaq -yang terkenal tidak adil-. Akan tetapi
orang-orang justru mengambil hadits ini karena gharib.

Disamping ifu hadits ini tidak ditemukan pada selain dia.
Sufuan mengatakan "Sa'id", sementara Malik dan lainnya
mengatakan "Sa'd", sedangkan Az-Zuhn mengatakan "Dari hnu
Ka'b bin Ujrah". Dengan demikian, hadits ini tidak bisa dijadikan
hujjah, karena tidak boleh mengambil hadits dari Rasulullah S
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kecuali hadits yang dalam sanadnya tidak terdapat periwayat yang

majhuldan dha'if.

Kalaupun hadits tersebut shahih, maka ulama fikih Maliki

dan ulama fikih Syafi'i menyelisihinya. Karena Malik mengatakan,

apabila rumah tersebut bukan milik si mayit, -bila ia rumah

kontrakan- maka isterinya lebih berhak terhadapnya, sedangkan

bila rumah tersebut hanya sekedar hak pakai saja (bukan hak milik)

atau masa konkaknya telah habis maka si pemilik rumah boleh

mengeluarkannya dari rumah tersebut. Apabila si pemilik rumah

minta rumahnya disewa dengan harga mahal maka si perempuan

tidak wajib menyewanya dan ahli waris si mayit tidak wajib

menyewanya unhrk perempuan tersebut dengan menggunakan

harta si mayit.

Abu Hanifah berkata, "Perempuan tersebut tidak perlu

diberi tempat tinggal dengan menggunakan harta si mayit, baik

rumah tersebut miliknya atau mmah kontrakan."

Mereka telah menyelisihi redaksi khabar ini. Mustahil suatu

kaum berhujjah dengan khabar mereka sementara mereka yang

pertama kali menentangnya.

Mereka salah paham terkait dengan hadits shahih dan

Aisyah Ummul Mukminin dan Ali bin Abi Thalib. Mereka

menggunakan atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Ismail bin Ishaq: Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami,

Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Ayyrb As-Sakhtiyani diberitahu tentang pemindahan

Ummu Kultsum binti Ali. Maka dia berkata, "Ali hanya

memindahkannya dari rumah amir (semacam istana)."
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Hammad berkata: Aku mendengar Jarir bin Hazim
menceritakan hadits Atha' kepada Af,ytrb bahwa Aisyah @
menunaikan ibadah haji bersama saudara perempuannya
yang sedang menjalani iddah dari Thalhah bin Ubaidillah.

Maka Ayyrb berkata, "Aisyah hanya memindahkannya ke
negerinya."

Diriwayatkan dengan jalur riwa5rat ]Eng sampai kepada

Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim bin Muhammad, dia
berkata: Aist/ah @ keluar dari rumahnya setelah suaminla

meninggal dan dia menganggap tidak apa-apa. Akan tetapi orcng-
orang menyelisihinya. Kami Udak akan mengambil

dan lebih memilih perkataan orcmg-orang.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak tahu siapa yang
dimaksud "orang-orang" menurut mereka. Perkataan manusia
tidak bisa dUadikan hujjah bila ada firman Allah dan sabda Nabi-
Nya. Allah & dan Rasul-Nyn mengharamlon seseorang

mengambil harta orang lain kectrali dengan alasan yang benar.

Rumah si mayit bisa menjadi milik oftmg-oremg yang

memiliki piutang terhadap si mayit atau menjadi milik ahli unrisnya

-setelah wasiat dilal$anakan-. Isterinya Udak berhak memilikiryn -
bila dia menjadi ahli waris- kectrali sesuai bagian warisn3n saja,

sedangkan selain ifu adalah haram atasnya kecr.rali bila ahli waris
lainnya rela.

Tentang A1yub, ia adalah kekeliruan yang

dilakukan seorang ulama yang telah diperingatkan sejak dulu.

Sikap orang yang menjadikannya sebagai hujjah padahal

dia mengetahui kebatilannya, maka ini adalah musibah.

@ - AlMuhalla



Perkataannya, "Dia memindahkannya dari rumah amir", maka

sungguh sangat memprihatinkan ucapan ini. Adakah istana di

Madinah sejak masa Nabi,S, Abu Bakar, lJmar, Utsman, Ali dan

Muawiyah? Bukankah masing-masing dari mereka tinggal di

rumahnya? Ketika Ayyrrb melihat rumah amir di Bashrah, dia

menyangka bahwa di Madinah juga ada rumah amir dan Umar bin

Khaththab tinggal di rumah amir di Madinah. Alangkah anehnya

pendapat ini!

Begitu pula perkataannya tentang Aiqah Ummul

Mukminin, "Dia hanya memindahkannya ke negerinya", perkataan

ini juga sangat aneh, karena dia mengklaim mendengar bahwa

Aisyah pergi menunaikan haji dengan saudara perempuannya, tapi

anehnya dia malah mengatakan, "Dia memindahkannya ke

negerinya," yaitu Madinah.

Bukankah tdak samar lagi bagi seseorang bahwa ini

bertentangan dengan perkataan A5yub? Aisyah hanya

memindahkannya dari negerinya yaitu Madinah dan dari tempat

dimana suaminya -Thalhah- tewas terbunuh yaitu Bashrah menuju

Makkah yang bukan negerinya. Memang tidak ada orang yang

dipelihara dari kesalahan selain Rasulullah,S, karena Allah &
telah menjaga beliau.

fugumentasi mereka dengan riwayat dari Umar, Utsman,

Ummu Salamah dan Zaid, maka semua riwayat tersebut

munqathi'. Nanti akan kami sebutkan riwayat tersebut dengan

redaksi yang sama. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Zaid bin

Tsabit memberi dispensasi kepada perempuan yang suaminya

meninggal agar tetap tinggal di rumahnya baik siang maupun
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malam hari. Riwayat ini bertentangan dengan perkataan mereka

dari Ummu Salamah bahwa perempuan tersebut boleh tinggal di

rumahnya pada salah satu wakhr saja (siang atau malam). Padahal

apa perbedaan antara sisi yang safu dengan sisi yang kedua?

Sedangkan perkataan Umar, telah diriwayatkan kepada

kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Yahya bin Sa'id -Al Qaththan-
mengabarkan kepada kami dari Ayyub bin Musa dari Sa'id bin Al
Musagyib bahwa seorang ditinggal mati suaminya lalu dia

menjalani iddah lalu ayahnya wafat, lantas Umar ig, ditanya

tentang perempuan itu. Maka Umar memberi dispensasi kepada

perempuan tersebut unfuk menginap satu malam atau dua malam.

Riwayat ini bertentangan dengan pendapat mereka. Terkadang

mereka menjadikan perkataan Umar sebagai hujjah, tapi terkadang

mereka tidak menjadikannya sebagai hujjah.

Telah kami sebutkan riwayat yang shahih dari hnu Umar

bahwa nafkah untuk perempuan yang suaminya meninggal diambil

dari seluruh harta (suaminya). Juga telah kami sebutkan riwayat

dari Salim yaifu putranya, "Kami memberi nafkah kepada mereka

sampai terjadi sesuafu yang menimpa kalian."

Mereka meninggalkan semua riwaynt tersebut. Mereka

meninggalkan perkataan Umar, Utsman, Ummul Mukminin dan

Ibnu Mas'ud sesuka hati mereka. Mereka menentangnya meskipun

ada riwayat-riwayat yang shahih dari para sahabat yang

bertentangan dengan pendapat mereka.

Demi Allah, mereka tidak mengikuti Umar, Utsrnan, hnu
Umar, Ibnu Mas'ud dan Aisyah. Justru yang mereka ikuti adalah

Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Mereka tidak merasa risih
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dengan penentangan tersebut, tetapi Allah & dan manusia

mengetahui sikap mereka yang demikian. Kami berlindung kepada

Allah dari sikap demikian. Cukuplah Allah bagi kami dan Dia

adalah sebaik-baik pelindung.

2OO5- Masalah, Budak perempuan yang sdang
menjalani iddah tidak halal bagi majikannya sampar iddabnya
habis. Hal ini berdasarkan firman Allah &,

Vr;:a 1';, t3:; 6 I yh #rL.r} J SsS

"Tetapi janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan

mereka se@ra rahasia, kecuali sel<dar mengucapkan (kepda
mereka) perkakan yang makruf" (Qs. Al Baqarah l2l:235)

As-Sin adalah nikah dan juga bisa berarti lawan terang-

terangan. Keduanya sama-sarna dilarang berdasarkan teks apt ini

dan para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah ini.

2006- Masalah, ndak ada iddah dalam pemikahan Snng

rusak.

Alasannya adalah karena dia bukan perempuan yang

ditalak dan bukan perempuan lang suaminya memnggal.

Disamping itu tidak ada dalil yang marrajibkan iddah atasnya dari

Al Qur'an dan Sunnah. Dan tidak ada dalil selain keduan5a.
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2OO7 . Masalah, Tidak ada iddah atas ummul v,mladyang

dimerdekakan atau majikannya wafat. Juga tidak ada iddah atas

budak perempuan yang majikannya wafat atau dimerdekakan oleh

majikannya.

Alasannya adalah karena tidak ada yang malajibkan
demikian baik Al Qur'an dan Sunnah. Dan keduanya boleh

menikah kapan saja keduanya mau, karena tidak ada iddah atas

keduanya, " dan tidaHah Tuhanmu lupu." (Qs. Maryam l79l 54ll.

Hanln saja bila keduanya takut hamil maka keduanya harus

menunggu sampai keduanya yakin hamil atau tidak hamil.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini.

Pendapat pertama mengatakan berdasarkan dalildalil
berikut ini:

Humam mengabarkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin
Aiman mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail Ash-
Sha'igh mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Bakar As-Sahmi

mengabarkan kepada kami, Sa'id -yakni lbnu Abi Arubah-

mengabarkan kepada kami dari Mathr Al Warraq dari Raja' bin
Haiwah dari Qabishah bin Dzu'aib dari Amr bin Al Ash, dia
berkata, "Janganlah kalian mengaburkan Sunnah Nabi kita 6$.
Iddah ummul walad yang majikannya meninggal adalah seperti

iddah perempuan merdeka yang suaminya meninggal, yaifu 4
bulan 10 hari."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari

Qatadah bahwa Amr bin Al Ash berkata tentang perempuan yang

dimerdekakan secara mudabbar (statusnya merdeka setelah
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majikannya wafat) sementara majikannya telah menyetubuhinya -
meskipun tidak melahirkan-, "lddahtyabila majikannya meninggal

adalah 4 bulan 10 hari."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim

bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin

Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufi7an Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Tsaur bin Zaid dari Raja' bin

Haiu/ah bahwa Amr bin Al Ash berkata, " Iddah ummul walad

adalah t,ga quru'."

Diriwayatkan pula dengan jalur png sama sampai kepada

Abdurrahman bin Mahdi: Hammad bin Salamah mengabarkan

kepada kami dari Muhammad bin Amr, dia berkata: Umar bin

Abdul Aziz dm Pr.-Z.;drrn berkata, " Iddah ummul walad yang

majikannya meninggal adalah 4 bulan 10 hari."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-

Zuhri tentang iddah ummul walad yang majikannya meninggal,

yaitr-r 4 bulan L0 had. Bila dia seorang budak perempuan yang

telah disetubuhi majikannya, tapi tidak menghasilkan anak lalu

majikannya meninggal, maka dia hams menunggu unfuk

membebaskan rahimnln (dari kandungan) selama dua bulan lima

malam.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah: Humaid

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku menanyakan kepada
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AI Hasan Al Bashri tentang iddah ummur uaradyang majikannya
meninggal. Maka dia menjawab, "Iddahrrya 4 buran 10 hari.,,

Diriwayatkan pura dengan jalur yang sama sampai kepada
Humaid dari umarah dari sa'id bin Jubair, dia berkata, ,.Iddah

ummul waladyang majikannya meninggar adalah 4 buran 10 hari.,,

Diriwayatkan pura dengan jarur yang sama sampai kepada
Hammad: Qais mengabarkan kepada kami dari Mujahid tentang
ummul wmladyang majikannya meninggal. Dia berkata, .,Dia 

harus
menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari."

Diriwayatkan pura dengan jarur yang sama sampai kepada
Hammad: Daud -yaitu Ibnu Abi Hind- mengabarkan kepada kami
dari sa'id bin AI Musayyib, dia berkata tentang ummur waradyang
majikannya meninggal , " Iddahtyaadarah 4 buran 10 hari.,,

Diriwayatkan dari jarur Ar Hajjaj bin AI Minhar: Humam bin
Yahya mengabarkan kepada kami, dia berkata: eatadah ditanya
tentang iddah ummur warad yang majikannya meninggar. Dia
menjawab, "Sa'id bin Al Musalyib, Khilas bin Amr dan Abu Iyadh
berpendapat, iddahtya adarah seperti iddahperempuan merdeka,
yaitu 4 bulan 10 hari."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin salamah: Muhammad
bin Amr mengabarkan kepada kami dari Ubadah bin Nusai bahwa
Abdul Malik bin Marwan menulis surat kepadanya yang isinya
menanyakan tentang ummul watadyangmenikah sebelum iddah 4
bulan 10 hari selesai. (Maka dijawab oleh ubadah), ,,Keduanya

harus dipisahkan dan hukum takzir.,,
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Pendapat ini juga dinyatakan oleh Muhammad bin Sirin, Al

Auza'i dan Ishaq bin Rahawaih.

Pendapat kedua adalah urnmul walad yang dimerdekakan

dan majikannya meninggal, harus menjalani iddah selama tiga

quru'-

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari hnu
Al Mubarak dari Al Hajjaj bin Artha'ah dari Al Hakam bin Utaibah

dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, " Iddah budak perempuan

adalah tiga kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Yazid bin Harun

mengabarkan kepada kami dari Hajjaj bin Artha'ah dari AsySya'bi

dari Ali bin Abi Thalib dan hnu Mas'ud. Keduanya berkata tentang

ummul walad, "Iddahrrya bila majikannya meninggal adalah uga

quru'."

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari hnu Juraij dari

Atha' tentang laki-laki ]lang memerdekakan budak perempuannya

yang sedang hamil, "Budak perempuan ifu harus menjalani iddah

selama tiga kali haidh -dan dia menjadi perempuan merdeka-".

Pendapat juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar.

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri

dari Abu Ishaq Asy$nibani dari Al Hakam bin Utaibah, dia

berkata, "Budak perempuan yang telah disetubuhi majikannya tapi

tidak menghasilkan anak lalu dimerdekakan, harus menjalani iddah

selama tiga bulan."

Diriwayatkan dari jalur aq dari Sufuan Ats-Tsauri

dari Habib bin Abi Tsabit dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata,
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"lddah budak perempuan yang dimerdekakan majikannya atau
ditinggal mati oleh majikannya adarah tiga kali haidh.,, pendapat
ini juga dinyatakan oleh sufuan, Abu Hanifah dan para
pengikutrya serta Al Hasan bin Hayy. Dia juga menganjurkan
kepadanya agar berkabung.

Pendapat ketiga adalah sebagaimana disebutkan dalam
atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin
salamah: Daud bin Abi Hind mengabarkan kepada kami dari Asy-
Sya'bi bahwa hnu umar berkata tentang iddah ummul onladyarry
dimerdekakan majikannya ketika majikannya sedang sakit, lalu
setelah ifu meninggal, "Dia harus menjalani iddah selama tiga kali
haidh. Bila majikannya tidak memerdekakannya, maka iddatrnya
han5n satu kali haidh."

Pendapat keempat adalah sebagai berikut: Diriwayatkan
kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan
kepada kami: Daud mengabarkan kepada kami dari Asysya,bi
dari Ibnu Umar, dia berkata, "Dia harus menjalani iddah selama
satu kali haidh -maksudnya ummul walad.,,

Husyaim berkata: Ismail bin Abi tftalid mengabarkan
kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Iddahrrya adalah satu
kali haidh." Ismail bin Abi Khalid berkata, ',pendapat ini juga
dinyatakan oleh Abu Qilabah."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Malik dari yahya bin
sa'id, dia berkata: Aku mendengar AI easim bin Muhammad. Dia
menyatakan bahwa Ibnu yazid bin Abdul Malik membedakan
budak ummul walad yang laki-laki dan yang perempuan. Mereka
menikah setelah menjalani satu kali haidh atau dua kali haidh.
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Kemudian dia memisahkan mereka hingga mereka menjalani

iddah selama 4 bulan 10 hari.

Al Qasim berkata: Iddah ummul umlad yang majikannya

meninggal adalah satu kali haidh. Pendapat ini juga diriwayatkan

dari Makhul. Dan ini adalah pendapat AsySyafi'i dan Abu Ubaid.

Pendapat kelima adalah iddahnya satu kali haidh. Bila dia

tidak haidh maka iddahtya tiga bulan. Pendapat ini dinyatakan

oleh Malik.

Abu Muhammad berkata: Ulama fikih Hanafi dan Maliki

seharusnya berhujjah dengan riwayat dari Amr bin Al Ash, karena

mereka mengatakan bahwa hadits mursalseperti hadits musnad.

Yang mengherankan adalah pendapat mereka tentang

perkataan Sa'id bin Al Musalryib tentang diJrat iart jemari

perempuan "la adalah Sunnah"- Mereka mengatakan, "Sanadnya

bisa dijadikan hujjah." Akan tetapi mereka tidak mengatakan pada

pendapat Amr bin Al Ash tentang iddah ummul walad, "Janganlah

kalian mengaburkan kepada kami Sunnah Nabi kita S."
Siapakah yang lebih mengenal Nabi $ dan siapakah yang

lebih berhak dibenarkan, apakah Amr bin Al Ash sahabat Nabi g$

atau Sa'id bin Al MusaSryib?

Yang mengherankan adalah bahwa mereka mengklaim

pengamalan qiyas. Mereka melalmkan qiyas pada akad rusak yang

tidak boleh diakui dengan nikah yang sah dalam hal wajibnya

iddah pada keduanya. Tapi mereka tidak melakukan qiyas pada

ummul walad yang suaminya meninggal dengan seorang isteri

yang suaminya meninggal.
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Yang mengherankan adalah ulama fikih Hanafi berargumen
bahwa Allah & tiaat menetapkan iddahkematian kecuali terhadap
isteri, tapi mereka tidak berargumen terhadap diri mereka bahwa
Allah & tiaak menetapkan iddah dengan quru'dan bulan kecuali
terhadap perempuan yang ditatak. sungguh mereka adalah kaum

1nng Udak paham.

Abu Muhammad berkata: Seandainya khabar Amr
stafusnya shahih lagi musnad, pasti kami akan langsung
menjadikannya sebagai hujjah. sayangnya dalam sanadnya
terdapat Mathr, hapalannya buruk.

Pendapat Malik, sejauh yang kami ketahui tidak ada yang
mengatakan seperti pendapahya dari kalangan para ulama,
karena dia mengganti satu kali haidh dengan tiga bulan tanpa
adanya dalil.

Abu Muhammad berkata: Allah & sarna sekali tidak
mewajibkan iddah kecuali terhadap isteri yang suaminya meninggal
atau isteri yang ditalak atau perempuan yang disuruh memilih
setelah dimerdekakan, lalu dia memilih berpisah dengan suaminya,
"dan frdaklah Tuhanmu fitpa." (es. Maryam [19]: 641 ,Dan

yang melanggar hukum-hukum Allah, maka
sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirin5n sendiri.',
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1). Dan mengqiyaskan perempuan yang
bukan seorang isteri dengan seorang isteri adalah batil.

2008. Masalah, Iddah budak perempuan yang menikah,
dari talak atau kematian suaminya adalah seperti iddah perempuan
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merdeka, tidak ada bedanya. Karena Allah & mengajari

tentang iddah dalam Al Qur'an dengan firman-Nya,

';#'{{E'Lrrjt,<}515i,-gSV
" Wanita-wanita yang ditalak hedaklah menahan

(menunggu) tiga kali qunt'." (Qs. Al Baqarah 121:228l,

Firman Allah $,

'6, 655L.t1 ';'i4;'l* 'i;{A

'9^6ris'L;6
,

" Orang-orang tang meninggal dunia di ankmmu dengan

meninggalkan isteri-isteri (hendailah para istei itu) menangguhl<an

dirinla (beriddah) empat bulan sepufuh hari." (Qs. Al Baqarah [2]:

2341

Firman Allah &,

'#r, f;ir 4,#q c;S'u'$,,iV

kita

din

,tlii

'r:5- 6 ""iU )G'li Uiv'o;l i iii # irc
e.. )/rtzi'+rl

"Dan perempuan-perempuan yang frdak haid lagi

(monopause) di antara perempuan-Wrempuanmu jika kamu ragu-

ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah
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tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak
haid- Dan perempuan-perempuan yang hamil r,nkfu iddah
mereka ifu ialah sampai merel<a melahirkan ,, (es.
Ath-Thalaaq [65]: 4)

Abu Muhammad berkata: Bila Allah rS membolehkan kita
menikahi budak perempuan, maka pasti iddah wajib bagi mereka
(bila mereka ditinggal mati atau ditalak). Jadi, Allah tdak
membedakan antara perempuan merdeka dan budak perempuan
dalam masalah ini. "Dan b'daklah Tuhanmu lup." (es. Maryam
[19]: 641. Kami berlindung kepada Allah & dari sikap
membetulkan-Nya atau berkata atas nama-Nya padahal Dia tidak
mengatakannya atau membuat syariat dalam agama-Nya yang
tidak diizinkan oleh-Nya.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin AI Minhal:
Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Amr bin Aus
Ats-Tsaqafi bahwa Umar bin Khaththab berkata, ,,seandainya 

aku
bisa menjadikan iddah budak perempuan satu kali haidh dan
setengahnya, pasti akan kulakukan." Maka seorang laki-laki
berkata kepadanya, "wahai Amirul Mukminin, jadikanlah safu
bulan setengah."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq: hnu Juraij
mengabarkan kepada kami, Abu Az-zubair mengabarkan
kepadaku bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata,
"Ljmar menetapkan iddah budak perempuan dua kali haidh -yaitu
budak perempuan yang ditalak-.,,
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Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan bin

Uyainah dari Muhammad bin AMul Wahhab maula keluarga

Thalhah dari Sulaiman bin Yasar dari Abdullah bin Utbah bin

Mas'ud dari Umar bin Khaththab, dia berkata, "Budak lakilaki

boleh menikah dengan dua perempuan dan mentalak dua kali,

sedangkan budak perempuan boleh menjalani iddah dua kali

haidh. Jika dia tidak haidh, maka dua bulan." Dia juga berkata,

"Satu bulan setengah."

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari Al

Mughirah dari hrahim An-Nakha'i dari hnu Mas'ud, dia berkata,

"Dia mendapat separuh hukuman tapi tidak mendapat separuh

dispensasi."

Diriwa5ntkan dari jalur Hammad bin Salamah dari

Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dari hnu Umar, dia berkata, "Laki-

laki merdeka boleh mentalak budak perempuem dengan dua kali

talak, sedangkan si budak tersebut menjalani iddah dua kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur hnu Wahb dari Yunus bin Yazid

dari hnu Syihab: Qabishah bin Dzu'aib mengabarkan kepadaku

bahwa dia mendengar Zaid bin Tsabit berkata, " Iddah budak

perempuan adalah dua kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Suf5an Ats-Tsauri

dari Muhammad bin Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar dari

AMullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, "Budak laki-laki boleh

menikah dengan dua perempuan dan iddah budak perempuan

adalah dua kali haidh." Ma'mar berkata, "lni adalah pendapat Az-

Zuhri."
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Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari
Qatadah dari Sa'id bin AI Musalyib, ,,Iddah budak perempuan
adalah dua kali haidh." Ma'mar berkata, "lni adalah pendapat Az-
Zuhri."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaqdari Daud bin eais, dia
berkata: Aku bertanya kepada salim bin Abdulah bin Umar
tentang iddah budak perempuan. Maka dia menjauab, "Dua kali
haidh. Apabila dia Udak haidh, maka satu bulan setengah.,,

Diriwayatkan dari jalur hnu wahb dari usamah bin Zaid
dari Zaid bin Aslam, "Iddah budak perempuan adalah dua kali
haidh."

Diriwayatkan dari jalur hnu wahb: Beberapa urama
mengabarkan kepadaku bahwa Nafi', Ibnu eusaith, yahya bin
Sa'id, Rabi'ah dan beberapa sahabat Rasulullah $ serta para
tabi'in berpendapat, iddah budak perempuan adalah dua kali
haidh.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin saramah dari Hammad
bin Abi Sulaiman dan Qatadah serta Daud bin Abi Hind. Hammad
berkata: Dari hrahim An-Nakha'i. eatadah berkata: Dari Al
Hasan. Daud berkata: Dari Asy-Sya,bi. Mereka semua
mengatakan, "Iddahbudak perempuan adalah dua kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur hnu Wahb: Hisyam bin Sa,d
mengabarkan kepadaku dari Al easim bin Muhammad bin Abu
Bakar Ash-shiddiq, dia berkata, " Iddah budak perempuan adalah
dua kali haidh."
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Al Qasim berkata, "Meskipun ketetapan ini tidak terdapat

dalam Kitab Allah dan tidak ada dalam Sunnah Nabi $, tapi kaum

muslimin melaksanakannya. "

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari

Atha' tentang iddah budak perempuan yang masih kecil atau

sudah tua. Umar bin Khaththab berkata , " Iddahrrya safu bulan

setengah."

Diriwa5ntkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Qatadah

dari Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Qilabah bahwa keduanya

berkata, "Iddahbudak perempuan png ditalak -yang tidak haidh-

adalah satu bulan setengah."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Hammad

bin Abi Sulaiman dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Iddah

budak perempuan yang ditalak adalah satu setengah bulan bila dia

mau. Bila dia mau, bisa dua bulan. Dan bila dia mau, bisa tiga

bulan."

- Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari Az-

Zvhi, "Iddah budak perempuan adalah dua bulan yang setiap satLr

kali haidhnya satu bulan."

Diriwayatkan dari lalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad

bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar bahwa

suatu ketika ada orang yang mengatakan kepadanya, "lbnu Juraii

meriwayatkan dari Atha' tentang iddah budak perempuan yang

Udak haidh selama 45 malam." Maka Amr berkata, "Aku bersaksi

bahwa Atha' mengatakan, iddahrrya adalah dua bulan bila dia

tidak haidh."
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Abu Hanifah dan para pengikutrnya, Sufuan Ats-Tsauri, Al
Hasan bin Ha5ryr, Asy-Syafi'i dan para pengikutrrya mengatakan,
iddah budak perempuan yang ditalak yang tidak haidh adalah satu

bulan setengah.

Mereka semua juga mengatakan, iddahtya dua kali haidh.
Kecuali AsySyafi'i, karena dia mengatakan, dua kali suci. Apabila
dia telah melihat darah dari haidh kedua, maka iddat>nya telah
selesai.

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri
dari Abdul Karim Al Bashri dari Mujahid, dia berkata, *Iddah

budak perempuan yang tidak haidh adalah tiga bulan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari sufyan Ats-Tsauri
dari Yunus bin Ubaid, dia berkata: Al Hasan berkata, " Iddahbudak
perempuan yang tidak haidh adalah tiga bulan."

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari
Shadaqah bin Yasar, dia berkata: Aku mengadu kepada Umar bin
Abdul Aziz tentang budak perempuan yang tidak haidh, lalu dia
menetapkan bahwa iddalrnyatiga bulan.

Diriwayatkan dari jalur hnu Wahb dari Yunus bin yazid

dari Rabi'ah, dia berkata tentang budak perempuan yang haidh
atau tidak haidh atau sudah tua, "Dia harus menunggu tiga bulan.
Kami tidak mengetahui bebasnya dia (dari kandungan) kecuali
seperti bebasnya perempuan merdeka. "

hnu Wahb berkata: Beberapa ulama mengabarkan
kepadaku dari Umar bin Khaththab, hnu Syihab, Bukair bin Al
Asyaj dan lainnya bahwa iddah budak perempuan yang sudah
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menopause dan perempuan yang belum baligh adalah tiga bulan-

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Malik dan para pengikutnya

serta AI-L-aits bin Sa'ad.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini juga diriwayatkan

dari hnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib, Sulaiman bin Yasar,

Rabi'ah, Yahya bin Sa'id dan Ibnu Qusaith dari beberapa jalur

yang gugur, bahwa iddah budak perempuan yang majikannya

meninggal adalah dua bulan lima malam.

Pendapat ini juga dirir,rnyatkan dari jalur yang shahih dan

Atha', Qatadah dan Az-Zutui. Dan pendapat ini juga dinyatakan

oleh Abu Hanifah, AsySyafi'i, Malik dan para pengikutnya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari

Ma'mar dari Ayryub As-Sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin, dia

berkata, "Menunrtku iddah budak perempuan seperti iddah

perempuan merdeka. Kectrali bila telah letr.rat satu tahun, maka

Sunnah lebih utama diikuti."

Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa perkataan

Makhul bahwa iddah budak perempuan dalam segala hal seperti

iddah perempuan merdeka adalah pendapat Abu Sulaiman dan

seluruh sahabat kami.

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang berpendapat

bahwa iddahtya dua kali haidh mengambil dalil dengan hadits

yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud As-Sijistani:

Muhammad bin Mas'ud mengabarkan kepada kami, Abu Ashim

mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij dari Muzhahir bin

Aslam dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dari Aisyah

Ummul Mukminin dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,
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.et*; "i;, 9u;iLi t {\i ij},L
" (Batasan) talak budak perempuan adatah dua kari dan

quru'-nya adalah dua kali haidh."

Dalil lainnya yang dijadikan hujjah oreh mereka adalah
hadits yang diriwayatkan kepada kami oreh Humam bin Ahmad:
Yahya bin Malik bin A'idz mengabarkan kepada kami: AMullah
bin Abi Ghassan mengabarkan kepada kami, Abu yahya zakanya
bin Yahya As-Saji mengabarkan kepada kami, Muhammad bin
Ismail bin samurah mengabarkan kepada kami, umar bin Syabib
Al Musli mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Isa
mengabarkan kepada kami dari Athiyyah dari Ibnu umar dari
Rasulullah $ bahwa beliau bersaMa,

.91*; V+: )(;",{:it ii\b
" (Batasan) talak budak perempuan adalah dua kali dan

iddahn5n adalah dua kali haidh."

Abu Muhammad berkata: Mereka tidak berpegang dengan
dalil kecuali dua atsarini. Akan tetapi dua atsarini tidak mungkin
dgadikan hujjah oleh ulama fikih Maliki dan ulama fikih syafi,i,
karena keduanya membatalkan madzhab mereka. Karena talak
menurut mereka hanya berlaku bagi lakiJaki. Dan yang dimaksud
quru' disini adalah suci. Apabila mereka men-shahih*an
keduanya, maka mereka harus meninggarkan madzhab mereka,
sedangkan bila mereka menganggap keduanya batil, maka dua
khabar ini telah cukup sebagai bantahan kepada mereka.
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Ulama fikih Hanafi menjadikan keduanya sebagia hujjah,

meskipun keduanya gugur, karena salah satunya diriwayatkan ddri

jalur Muzhahir bin Aslam yang sangat dha'ildan,gugur.

Yang mengherankan adalah bahwa di antara pokok

madzhab ulama fikih Hanafi adalah apabila ada periwayat yang

menyelisihi suatu khabar yang diriwayatkan olehnya atau yang
'&gebutkan kepadanya, tapi dia tidak mengenalnya, maka hal

tersebut merupakan dalil tentang gugumya khabar tersebut.

Mereka berargumen dengan hadits tentang sumpah

bersama saksi dan hadits shahihyang redaltsinya,

til,. lez ../ {.2 u.{: *?w?A -')'-uU
" Banngsiapa meninggal dengan meninggalkan keuniibn

puasa, maka walinya harus berpuasa unfuknya."

Dan hadits shahih tentang mengangkat kedua tangan saat

ruku dan ketika bangkit dari ruku. Juga hadits shahih tentang

mdmbasuh bejana yang dijilati anjing sampai tujuh kali. lalu
mereka menggunakan khabar dha'ff ini sebagai hujjah. Padahal

telqh diriwayatkan secara shahih dari Al Qasim bin Muhammad

sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa pendapat y4ng

menyatakan bahwa iddah budak perempuan dua kali haidh tidak

terdapat dalilnya dari Sunnah Rasulullah $.
Mereka menolak khabar-khabar dengan alasan karena dia

menambah Al' Qur'an, sebagaimana yang mereka lakukan pada

khabar shahih tentang mengusap serban penufup kepala lalu

mereka berhpjjah dengan dra khabar yang gugur ini, padahal
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keduanya bertentangan dengan sesuafu yang terdapat dalam Al
Qur'an. Sungguh mengherankan sikap konfuadiktif mereka.

Khabar kedua adalah khabar yang diriwayatkan dari jalur
umar bin syabib Al Musli dan AthiSiyah yang mana para ulama
telah sepakat akan ke-dha'ifan keduanya. oleh karena itu, fidak
boleh mengambil riwayat keduanSa. seandainya keduanya shahih
pasti kami akan langsung mengambil pendapat keduanya. Mereka
mengatakan, "lni adalah pendapat mayoritas ulama salaf yang
shalih dari kalangan sahabat dan tabi'in."

Abu Muhammad berkata: Khabar tersebut juga fidak
mungkin dijadikan hujjah oleh ulama fikih Maliki dan ulama fikih
syafi'i, karena mereka menyelisihi semua perkataan sahabat yang
berkaitan dengan masalah ini; karena riwayat yang shahih dan
Umar bin l(haththab dan putranln serta Zaid bin Tsabit dan hnu
Mas'ud adalah bahwa iddah budak perempuan dua kali haidh. Hal
ini bertentangan dengan pendapat ulama fikih Maliki dan Syafi,i.
Apabila menurut mereka sahabat bisa salah dalam masalah jumlah
quru' unfuk budak perempuan, maka kami tidak mengingkari
orang yang mengatakan demikian dalam masalah iumlah iddatT
nya- Adapun menurut ulama Hanafi, yar'g shahihmenurut mereka
adalah dari Umar dan pubanya serta?-aid.

Disamping ifu Umar telah menyatakan bahwa apa yang
dikatakannya mempakan pendapat pribadinya, tetapi pendapat
pribadi tidak bisa di;adikan Hujjah, karena telah diriwayatkan
secara shahih dari Umar dan pubanya sertaz-aidtentang larangan
mengeluarkan pendapat pribadi (yans tidak berlandaskan dalil).
ndak ada hujjah dalam pendapat seorang pun. Umar
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mengatakan, "seandainya aku bisa menjadil<an iddaltnya sahr kali

haidh dan setengahnya maka akan aku lakukan". Kami tidak tahu

bagaimana bisa demikian? Apa yang menghalanginya unfuk

mengatakan, "Apabila si budak perempuan telah melihat sebagian

besar haidh dan mengindikasikan akan habis, maka iddahrrya

telah selesai", karena Udak diragukan lagi bahwa telah berlalu

separuh haidh padaqn.

Telah kami katakan bahwa fldak hujjah selain sabda

Rasulullah $. Dan telah kami sebutkan dalam masalah-masalah

sebelumnya dalam kitab ini tentang perkataan mereka yang

menyelisihi pendapat mayoritas sahabat. Bahkan setiap pendapat

mereka yang tidak dikatakan oleh orang-orang sebelum mereka

(termasuk para sahabat) juga telah kusebutkan, seperti pendapat

mereka bahwa wanita haidh boleh disetubuhi bila telah suci. Juga

seperti pendapat mereka tentang sifat iddah dan lain{ainn}ra yang

sangat banyak. Dan telah kami katakan sebelumnln bahwa tidak

ada hujjah selain Al Qur'an dan hadits yang shahih dari

Rasulullah $.
Mereka berargumen bahwa apabila hukuman .6ad untuk

budak perempuan adalah separuh hukuman.hadunfuk perempuan

merdeka, maka iddahrrya juga separuh iddah perempuan

merdeka.

Abu Muhammad berkata: Itu adalah qiyas, sementara

semua qiyas adalah batl. Kemudian seandainSn qiyas tersebut

benar, maka ia merupakan qiyas yang paling rusak dan paling

batal sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, ins5a Allah.
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Yung,mengherankan adalah sikap mereka tentang riwayat
dari hnu'Mas'ud yang tidak shahih, apakah mereka menetapkan
unh.rknya separuh hukuman tapi fidak menetapkan unhrknya
separuh dispensasi? sungguh hal ini sangat jauh bila dilakukan
oleh seseorang, apalagi oleh hnu Mas'ud. Karena'bisa dikatakan
kepada orang yang mengatakan demikian dan ormg yang
membenarkannya, "Kami tidak menetapkan untukryn scparuh
hukuman dan udak menetapkan unfuknyn separuh dispensasi.
AI{an tetapi Allah & menetapkan unhrknya separuh hukuman
sesuai yang dikehendaki-Nya dan tidak menetapkan untuknya
separuh dispensasi . 'Dan b'daWah Tuhanmu LuF.' (Qs. Mannm
ll9l:641;'

Kemudian seandainya kami menetapkan unh.rkryn separuh
hukuman -yang menunrt kami dibolehkan-, maka dari mana kami
meurajibkan untuknya separuh dispensasi? sungguh ini merupakan
keanehan yang tidak ada bandingannla.

Adapun tentang rusaknya q[ras tersebut adalah bahwa
mengqiyasl<an iddah tersebut dengan hadzna adalah rusak (fidak
sah), karena tidak ada kesamaan antara zina yang nauajibl<m had
dengan kematian suami dan talak png dilakukannln. Karena qiyas
menurut mereka batil kectrali bila ada keserupaan antara sesuahr
ynng diqiyasl<an (mAi) dengan sesuafu yang diqiyaskan atasnya
(maqis alaihl.

Jadi, berdasarkan pokok madzhab mereka qiyas tersebut
batal- lantas bagaimana dengan pendapat ulama yang udak
membolehkan qiyas srna sekali?
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Kemudian kerusakan lainnya adalah bahwa mereka

mewajibkan qryas pada separuh had pada budak perempuan,

padahal mereka tidak berselisih pendapat bahwa hukuman r5ad

budak perempuan dalam kasus pencurian seperti hukuman .6ad

perempuan merdeka. Lalu bagaimana bisa mereka mewajibkan

diqiyaskannya iddah dengan hukuman zina tapi fidak

mengqiyaskannya dengan hukuman pencurian?

Kemudian seandainya mereka mengqiyaskan iddah budak

perempuan yang ditalak atau yang ditinggal wafat yang

berdasarkan quru 'dan bulan dengan sesuafu yang tidak mereka

perselisihkan bahwa iddahrrya -bila dia hamil- seperti iddah

perempuan merdeka, seandainya qiyas tersebut benar pada saat

tertentu, maka mengqiyaskan iddah kematian dan talak dengan

iddah kematian dan talak lebih utama daripada mengqiyaskan

iddah dengan hukuman hadzrna.

Jadi, jelaslah bahwa qiyas yang mereka lakukan batil seperti

terangnya matahari pada hari yang cerah.

Kemudian yang lebih mengherankan lagi adalah apa yang

dilakukan Malik yaitu mengqiyaskan iddah budak perempuan

karena ditinggal mati dengan iddabnya berdasarkan quru', tapi

mereka tidak mengqiyaskan iddah budak perempuan karena talak

yang berdasarkan bulan dengan iddah<rya karena ditinggal mati

berdasarkan bulan. Jusku dia menjadil<an iddah budak perempuan

karena talak yang berdasarkan bulan seperti iddalrnya perempuan

merdeka. Sungguh ini merupakan sikap kontradiktif dan pendapat-

pendapat rusak yang tidak samar lagi bagi orang berilmu-
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Kemudian yang mengherankan lagi adalah sikap mereka
yang menetapkan bahwa iddah budak perempuan karena
kematian adalah separuh iddah perempuan merdeka yang
suaminya meninggal. Akan tetapi kemudian mereka berselisih
pendapat dalam masalah ini.

Abu Hanifah dan Asysyafi'i menetapkan bahwa iddah
budak perempuan karena talak 5ang berdasarkan bulan adalah
separuh iddah perempuan merdeka yang ditalak berdasarkan
bulan- Sedangkan Malik berpendapat bahwa iddah budak
perempuan yang ditalak berdasarkan bulan seperti iddah
perempuan merdeka yang ditalak berdasarkan bulan.

Kemudian mereka menetapkan bahwa iddah budak
perempuan dengan quru'adalah dua pertiga iddah perempuan
merdeka dengan quru'. Apakah ada permainan yang lebih parah
dari hal ini? Terkadang mereka menetapkan separuh iddah
perempuan merdeka dan terkadang menetapkan dua pertiga iddah
perempuan merdeka. semua pendapat tersebut sama sekali tidak
berlandaskan Al Qur'an dan sunnah serta qiyas yang masuk akal.
Semua ini masih diperselisihkan ulama salaf.

Maka atas dasar apa mereka rnengqiyaskan pendapat
mereka tentang iddalrnyadengan quru' yang lamanya dua pertiga
dengan iddah perempuan merdeka? cukuplah Allah bagi kami dan
Dia adalah sebaik-baik pelindung. segala puji bagi Allah yang telah
memberi petunjuk kepada kita ke jalan yang benar dan
memudahkan kita mengikuti kebenaran.

Apabila mereka mengqiyaskan iddah budak perempuan
sesuai batasnya maka hal tersebut akan menyebabkan mereka
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tidak mewajibkan iddah padanya kecuali separuh suci saja dan

separuh shalat serta separuh puasa sebagai qiyas terhadap

batasannya, sementara yang mewajibkan mereka lebih banyak dari

apa yang telah kami sebutkan.

2009- Masalah, Perempuan yang ditalak yang tidak

hamil hams menjalani iddah sejak dia mengetahui berita tentang

talaknya. Begitu pula perempuan hamil yang suaminya meninggal;

dia harus menjalani iddah sejak dia mengetahui berita kematian

suaminya. Perempuan hamil yang suaminya meninggal juga

menjalani iddah sejak hari kematian suaminya.

Dalilnya adalah firman Allah &,

.t aiz3t ,t -..7 ( )1t.
p-*_ l-.yjl dJJ-t33 'fu 'igd i-li',

" Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan

meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isbrt itu) menangguhkan

diinSn (ber'iddah) empat bulan sepuluh hai-" (Qs. Al Baqarah [2]:

2340

Firman Allah &,

';i3't'ifi '"ug')'r",O1;551'SSV

" Wanita-wanita yang ditatak handaktah menahan diri

(menunggu) tiga kali quru'." (Qs. Al Baqarah 121. 228)

'g^#i,:;fr'L;.j
,
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Firman Allah iE!b,

e- n z / 7.'#iitili\i*'#r;,
"Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begifu

(pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (es. Ath-Thalaaq

[65]' 4)

Iddah harus dijalani sejak kematian suami mereka dan harus
dengan eutu', sedangkan iddah dengan bulan adalah dengan
niatnya dan menunggunya (sampai tiga kali quru). Bila tidak maka
ia tetap berlaku atas mereka.

Sedangkan perempuan hamil, maka Allah IS berfirman,

'ai1;';:;- 6'""MJ- #y r UiS
"Dan perempuan-perempuan yang haml waktu iddah

mereka ifu ialah sampai mereka melattirkan kandunganrym.,, (es.
Ath-Thalaaq [65]:4)

Disini tidak ada perintah dengan niat, akan tetapi
perempuan yang ditalak yang sedang hamil keluar darinya
sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa
talaknya orang yang sedang bepergian tidak dianggap talak sampai
dia memberitahukan kepada isterinya.

Adapun perempuan yang suaminya menin ggal, iddahrrya
adalah sejak kematian suaminya sampai dia melahirkan

Dalam masalah ini terjadi perselisihan pendapat yang sudah
lama. Dan telah diriwayatkan secara shahih dari hnu umar dan
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hnu Abbas bahwa perempuan tersebut menjalani iddah sejak

kematian suaminya atau sejak ditalak.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Mas'ud dari jalur hnu

Abi Syaibah: Abu Al Ahwash Salam bin Sulaim mengabarkan

kepada kami dari Abu Ishaq dari Abu AlAhwash dari hnu Mas'ud-

Pendapat ini juga diriwayatkan pula dengan jalur yang

shahih dari Sa'id bin Al Musayyib, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Atha',

Thawus, Muiahid, Sa'id bin Jubair, Abu AsySya'tsa' Jabir bin

7aid, Az-Z;.)hri, Sulaiman bin Yasar, Abu Qilabah, Muhammad bin

Sirin, Ikrimah, Masruq dan AMurrahman bin Yazid. Pendapat ini

juga dinyatakan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan sahabat

mereka.

Sedangkan ulama-ulama lainnya, mereka berpendapat lain.

Dalil-dalil mereka adalah sebagai berikut:

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada

kami, Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam

Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysynr

Bundar mengabarkan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi

mengabarkan kepada kami, Syr'bah mengabarkan kepada kami

dari Aban bin Tsa'labah dari Al Hakam bin Utaibah dari Abu

shadiq dari Rabi'ah bin Najid dari Ali bin Abi Thalib tentang

perempuan yang suaminya meninggal, " Iddah<rya adalah sejak dia

mendengar berita kematian suaminya."

Diriwayatkan dari jalur Waki' dari Abu Al Asyhab dari Al

Hasan Al Bashri, dia berkata, "Dia hams menjalani iddah sejak

mendengar berita kematian suaminya. "
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Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari sufuan Ats-Tsauri
dan Ma'mar. Sufyan berkata: Dari Yunus bin Ubaid. Ma,mar
berkata: Dari Ayy,rb. Kemudian Yunus dan Ayyrb sepakat
meriwayatkan dari Al Hasan tentang iddah perempuan yang
ditalak dan ditinggal mati suaminya, " Iddahtya adalah sejak dia
mendengar berita tersebut dari suaminya."

Ayyrb menambahkan dalam riwayatnya, "Dia mendapat
nafkah." Ma'mar berkata, "Qatadah juga mengatakan demikian.,,

Diriunyatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari eatadah
dari Khilas bin Amr, dia berkata, "Dia menjalani iddah sejak
mendengar berita tersebut. "

Sedangkan ulama lainnya, mereka berpendapat bahwa
iddalrnya adalah sejak adanln saksi. Dalildalil mereka adalah
sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin salamah
dari Qatadah dari sa'id bin AI Musayyib dan Abu Asy-sya'tsa Jabir
bin Zaid serta Abu Qilabah. Mereka semua mengatakan tentang
perempuan yang mendapat berita tentang talak atau kematian
suaminya, "Dia hams menjalani iddahsejak ada saksinya.,,

Diriwayatkan dari jalur hnu Abi syaibah: Abu Khalid AI
Ahmar dan Ats-Tsaqafi -yaitu AMul wahhab bin AMul Hamid-
mengabarkan kepada kami. Abu l(halid berkata: Dari Daud dari
Sa'id bin Al Musayyib dan AsySya'bi. AMul wahhab berkata:
Dari Yazid dari Makhul. Mereka semua rnengatakan tentang
seorang laki-laki yang mentalak isterinya atau wafat, "Apabila ada
saksi yang menyatakan demikian maka dia harus menjalani iddah
sejak hari kematian suaminya. Namun bila saksinya tidak ada
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maka dia harus menjalani iddah sejak dia mendengar berita

tersebut."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri,

dia berkatar Hammad bin Abi Sulaiman dan Manshur bin Al

Mu'tamir meriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata,

"sesuatu yang dimakan setelah kematian suaminya ketika dia

(sang isteri) tidak mengetahui kematiannya maka ia menjadi

miliknya."

Dan telah diriwayatkan secara shahih dari AsySya'bi

bahwa sesuatu yang telah diambil tersebut diambil lagi dari sang

isteri kecuali yang nilainya sejumlah warisannya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dia

berkata, "Keduanya tidak bisa saling mevrarisi."

Menurut dua golongan ini sang suami fidak bisa lag

merujuk isterinya. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Qatadah dari

Ali dan hnu Mas'ud.

Abu Muhammad berkata: Qatadah tidak bertemu dengan

Ali dan hnu Mas'ud, kami tidak menemukan riwayat ini dari selain

dia. Pendapat yang kami pilih adalah bahwa keduanya bisa saling

mer,r,rarisi dan sang suami boleh merujuknya selama talaknya belum

talak tiga. Sang isteri tidak perlu mengembalikan sesuatu yang

telah dimakannya saat ditalak, karena statusnya masih sebagai

isterinya selama dia belum mendengar kabar tentang talak

tersebut. Namun setelah sang suami wafat, maka hukumnya lain

dan dia harus mengembalikan sesuatu yang telah dimakannya,

karena dia memakan harta atrli waris atau harta orang-orang yang

memiliki piutang terhadap si mayit, sedangkan dia sudah tidak
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memiliki hak lagi terhadapnya. Haknya hanyalah pada harta

suami. Selama harta tersebut masih harta suaminya maka haknya
padanya tetap berlaku.

2OlO. Masalah' Apabila pasangan suami-isteri

memperebutkan perabotan rumah pada saat keduanya masih

berstatus suami-isteri atau setelah talak, atau salah safu dari

keduanya memperebutkannya dengan ahli waris lain setelah sang

suami wafat, atau yang memperebutkannya ahli waris keduanya

setelah keduanya wafat, maka hukumnya sarna dan semua yang

diperebutkan tersebut tetap menjadi milik pasangem suami-isteri

dengan sumpah keduanya atau sumpah yang masih hidup dari

keduanya atau ahli waris orang yang wafat dari keduanya atau

sumpah ahli waris keduanya, baik 1nng diperebutkan ifu senjata

atau perhiasan atau barang-barang yang hanya digunakan laki-laki

atau barang-barang yang hanya digunakan perempuan atau

barang-barang yang bisa digunakan laki-laki dan perempuan.

Kecuali yang nyata-nyata ada pada salah seorang dari keduanya,

maka ia menjadi miliknya dengan sumpahnya.

Para ulama salaf berselisih pendapat dalam masalah ini
menjadi beberapa pendapat.

Pendapat pertama, dalil-dalil lpng mereka gunakan adalah

sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhn bahwa dia berkata

tentang sesuatu yang diperebutkan pasangan suami-isteri,

@ - ArMuhaua



"Rumahnya menjadi milik isteri kecuali barang-barang yang dikenal

sebagai milik orang laki-laki."

Diriwayatkan pula dari jalur Ma'mar dari Ayy,rb As-

Sakhtiyani dari Abu Qilabah seperti pendapat Az-Zvhn.

Diriwaptkan dari jalur Abdurrazzaq: Mu'tamir bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami dari ayahnp dari Al Hasan Al Bashri,

dia berkata, "Perempuan mendapatkan sesuatu yang dikunci

unhrknya bila suaminya meninggal."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufun Ats-Tsauri

dari Yunus bin Ubaid dari AI Hasan, dia berkata, "Suami hanya

mendapatkan senjata dan pakaian kulitrya."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari

Qatadah, dia berkata, "Adapun barang-barang yang dibuat oleh

suami maka ia menjadi miliknya bila ada saksinya."

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Huqnim

mengabarkan kepada kami, Manshur mengabarkan kepada kami

dari Al Hasan tentang laki-laki yang mentalak isterinya atau wafat

meninggalkannya dan di rumahnya telah dibuat sesuatu, Hasan

berkata, "Sang isteri mendapatkan sesuahl yang pinfunya tertufup

unfuknya selain senjata suami dan mushafnya."

Segolongan ulama lain, mereka berpendapat lain. DaUl-

dalilnya adalah sebagai berikut: Diriwayatkan kepada kami dari

jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami,

Manshur mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, dia berkata,

"Sesuafu yang merupakan mahar menjadi milik sang isteri,

sedangkan sesuafu selain mahar menjadi harta warisan."
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Pendapat ketiga adalah semuanya menjadi milik
kecuali yang dipakai oleh isteri, baik pakaian atau baju besi atau
keledai. Pendapat ini dinyatakan oleh Ibnu Abi [-aila.

Pendapat keempat adalah berdasarkan atsar yang

diriunyatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat:

Ahmad bin Abdullah bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami,

Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin
As-Salam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin
Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Adh-Dhahhak bin
Mikhlad -yaitu Abu Ashim- mengabarkan kepada kami dari Sufyan

Ats-Tsauri dari Ubaidah bin Mughits dari Ibrahim An-Nakha'i
bahwa dia berkata tentang seorang laki-laki yang wafat lalu
isterinya mengklaim seluruh perabotan rumah sebagai miliknya,
"Apabila barang-barangnya milik suami maka ia menjadi milik
suami, dan barang-barang milik isteri menjadi milik isteri,
sedangkan barang-barang milik suami dan isteri maka yang tersisa
menjadi milik keduanya. Apabila hanya terjadi talak (sang suami
tidak meninggal) maka barang-barang tersebut menjadi milik
suami."

Pendapat kelima adalah berdasarkan atsar yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: suwaid bin
Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya

kepada Ibnu Sytrbrumah tentang barang-barang yang diklaim
pasangan suami-isteri. Dia menjawab, "Barang-barang isteri milik
isteri dan barang-barang suami milik suami, sedangkan barang-
barang milik suami dan isteri menjadi milik keduan5ra".

suaml
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Saya juga bertanya kepada Ibnu Abi Laila tentang hal ini,

temyata dia berpendapat seperti pendapatnya Ibnu Syubrumah

dengan menambahkan, "Baik ketika masih hidup maupun ketika

sudah mati."

Diriwa5ntkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim

mengabarkan kepada kami, orang yang mendengar dari hnu

Dzakruan Al Madani dan Utsman Al Batti mengabarkan kepada

kami, keduanya berkata, "Barang-barang milik suami dan isteri

menjadi milik keduanya". Pendapat ini juga dinyatakan oleh

Ubaidillah bin Hasan dan Hasan bin Ha5ry sertaZular -dalam salah

safu dari dua pendapatrya-. Mereka mev,rajibkan sumpah untuk

semuanya.

Pendapat keenam adalah berdasarkan atsar yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari hnu S5nrbrumah dan hnu Abi

[-aila, keduanya berkata, "Barang-barang milik laki-laki menjadi

milik suami dan barang-barang milik perempuan menjadi milik

isteri, sedangkan barang-barang milik laki-laki dan perempuan

menjadi milik suami." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Al Hakam

dan Malik. Menurut Malik sarna saja baik kasusnya karena talak

atau karena kematian, dan masing-masing dari keduanya harus

disuruh bersumpah.

Pendapat kehrjuh adalah berdasarkan atsar yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Sa'id bin Manshur: Husyaim

mengabarkan kepada kami, orang yang mendengar dari Al Hakam

bin Utaibah dan Sa'id bin As5rua' mengabarkan kepada kami

bahwa keduanya berkata, "Barang milik laki-laki menjadi milik
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suami, sedangkan barang milik perempuan menjadi milik isteri,

sementara barang milik laki-laki dan perempuan menjadi milik
isteri". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Husyaim.

Pendapat kedelapan adalah berdasarkan atsar yang

dirir,rnyatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah:

Ghundar mengabarkan kepada kami dari Syu'bah dari Hammad
bahwa dia ditanya tentang perabotan rumah. Dia menjawab,
"Pakaian isteri menjadi milik isteri dan pakaian suami menjadi

milik suami, sedangkan yang diperebutkan keduanya tanpa ada

saksi dari kedua belah pihak, maka ia menjadi milik lnng
memegangnya."

Abu Hanifah berkata, "Apabila salah satu dari pasangan

suami-isteri berupa budak sementara yang satunya lagi orang

merdeka, maka harta tersebut menjadi milik orang yang merdeka

dari keduanya dengan sumpahnya". Abu Yusuf dan Muhammad
juga mengatakan hal yang sama. Kecuali bila budaknya diizinkan
berdagang maka hukumnya seperti orang merdeka dalam masalah
ini.

Kemudian mereka berselisih pendapat. Abu Yusuf
mengatakan, "Apabila keduanya sama-sama orang merdeka atau
sarna-sama budak mukatab atau dua budak yang sama-sama

diizinkan berdagang, atau salah satunya orang merdeka sedang

yang satunya lagi budak mukatab atau budak yang diizinkan
berdagang, atau keduanya sarna-sama orang Islam atau salah

safunya orang Islam, maka diputuskan bahwa barang tersebut
milik sang isteri seperti yang disiapkan unfuk suaminya, sedangkan
yang tersisa setelah itu, baik yang hanya layak dimiliki suami atau
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hanya layak dimiliki isteri atau layak dimiliki oleh suami dan isteri,

maka semuanlia merupakan milik suami dengan sumpahnya, baik

kasusnya karena perceraian atau dia (suami) meninggal."

Abu Hanifah berkata tentang mereka, "Semua barang milik

laki-laki menjadi milik suami dengan sumpahnya, sedangkan

semua barang milik perempuan menjadi milik isteri dengan

sumpahnya. Hal ini berlaku baik dalam kasus perceraian atau

kematian (suami). Sedangkan semua barang yang lalak dimiliki

laki-laki dan perempuan, maka ia menjadi milik suami dengan

sumpahnya dalam kasus perceraian, sedangkan bila salah safun5n

wafat maka ia menjadi milik yang masih hidup dari keduanla."

Pendapatnya disetujui oleh Muhammad bin Hasan. Kecuali dalam

kasus kematian, karena dia berpendapat bahwa barang-barang

yang layak dimilik laki-laki dan perempuan menjadi milik suami

atau ahli warisnya dengan sumpahnya atau sumpah mereka.

Pendapat kesembilan adalah sebagaimana yang telah kami

katakan sebelumnya yaitu pendapat Sufuan Ats-Tsauri, Al Qasim

bin Ma'an bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud Al Qadhi,

Syarik bin Abdullah Al Qadhi, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para

pengikut keduanya. Pendapat ini juga merupakan salah satu

pendapat Zufar bin Al Hu&ail dan Ath-Thahawi.

Abu Muhammad berkatar Para ulama yang berpendapat

bahwa barang-barang yang layak dimiliki suami menjadi milik

suami dan barangbarang yang layak dimiliki isteri menjadi milik

isteri berargumen dengan abar yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur Sa'id bin Manshur: Sr:r,vaid bin Abdul Aziz Ad-DimasSqi

mengabarkan kepada kami, Abu Nuh Al Madani -dari keluarga
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Abu Bakar- mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al Hadhrami

-laki-laki yang telah disebut namanya- mengabarkan kepada kami

dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia berkata: Rasulullah ,fl$ bersabda,

" Bamng-barang Wrempuan menjadi milik perempuan

fisbd dan barang-barang lelaki menjadi milik suami."

Abu Muhammad berkata: Khabar ini maudhu' dan

seseomng tidak boleh meriwalntkannya kectrali dengan

menjelaskan status maudhd-nya. Suuaid bin Abdul Aziz terkenal

sebagai pendusta, sedangkan Abu Nuh tidak diketahui profilnya, Al
Khadhrami juga demikian.

Kemudian seandainya ia shahih tetap tidak bisa dijadikan

hujjah oleh mereka, karena secara zhahir masing-masing memiliki

barang yang ada di tangannya. Karena dalam hadits tersebut

Nabi S tidak mengatakan, "Apabila pasangan suami-isteri

berselisih pendapat" dan tidak pula mengatakan, "Barang-barang

yang layak untuk laki-laki dan barang-barang yang layak untuk

perempuan". Akan tetapi di dalamnya hanya disebutkan, "Barang-

barang perempuan dan barang-barang laki-laki."

Yang dimaksud barang disini adalah barang yang dimiliki

seseorang -baik layak untuknya atau tidak-. Apabila fdak
dikhususkan tentang perselisihan suamFisteri maka tdak ada

seorang pun yang boleh mengkhususkan bab ini tanpa perselisihan

saudara lakilaki atau perempuan. Jadi, argumentasi dengan

khabar dusta ini yang dilakukan mereka hukumnya batal.

j .zz
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Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang kontra dengan

kami dari kalangan ulama fikih Hanafi dan ulama fikih Maliki tidak

berselisih pendapat dalam kasus saudara laki-laki dan saudara

perempuan yang tinggal dalam satu mmah lalu keduanya

mengklaim suafu barang. Menurut mereka barang tersebut menjadi

milik keduanya (dibagi dua) dengan sumpah keduanya. Akan tetapi

mereka tidak mengatakan pendapat ini dalam kasus suami-isteri.

Mereka juga tidak berselisih pendapat dalam kasus penjual

minyak wangi atau tukang samak (pencuci kulit hewan) atau

pedagang kain yang tinggal dalam satu rumah. Menurut mereka

semua barang yang ada dalam rumah tersebut menjadi milik

keduanya (dibagi dua) dengan sumpah keduanya. Mereka tidak

berpendapat bahwa minyak wangi menjadi milik penjual minyak

wangr dan alat samak menjadi milik fukang samak dan kain-kain

menjadi milik tukang kain.

Jadi, nampak sekali kontradiksi dan rusaknya pendapat

mereka dalam hal iru. Sungguh pendapat mereka merupakan

anggapan yang dusta. Rasulullah $ bersabda,

t *4t i ki ;:t "t i,pt : €(l
"Jauhilah oleh kakan berprasangka, karena prasangka

merupakan perkataan paling dusta."

Dalil kebenaran pendapat kami adalah apabila ada bamng-

barang di rumah yang ditempati pasangan suami-isteri yang ada di

tangan keduanya maka salah satu dari keduanya tidak lebih berhak

daripada yang lainnya.
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Jadi, barang-barang tersebut menjadi milik keduanya

dengan sumpah keduanya. Kami tidak mengingkari kepemilikan

senjata oleh perempuan atau kepemilikan perhiasan oleh laki-laki.

Istibra' (Sterilisasi Rahim)

2OlL. Masalah' Abu Muhammad berkata: Telah kami
sebutkan dalam pembahasan li'an dalam kitab ini tentang hukum
anak yang diklaim oleh dua laki-laki atau lebih, ketika tidak
diketahui siapa dari mereka yrang lebih pertama berhubungan

dengan perempuan tersebut -baik budak perempuan atau
perempuan merdeka-. Disini kami akan membahas hukumnya bila
diketahui siapa yang pertama kali dari keduanya, baik suami atau

majikan budak perempuan.

Abu Muhammad berkata: Barangsiapa memiliki budak
perempuan yang telah disetubuhinya -yang masih haidh- lalu dia
hendak menjualnya maka dia tidak boleh menjualnya sampai
budak perempuan tersebut menjalani safu kali haidh unfuk
memastikan (rahimnya). Begitu pula bila dia hendak
menikahkannya atau menghibahkannya atau menjadikannya
sebagai mahar. Apabila budak perempuan tidak haidh, maka dia
tidak boleh menjualnya sampai dia yakin bahwa budak tersebut
tidak hamil, kemudian orang 5nng diberi budak tersebut tidak
boleh menyefubuhinya sampai dia membersihkan rahim budak
tersebut dengan satu kali haidh (untuk memastikan apakah dia
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hamil atau tdak) dan dia yakin bahwa budak tersebut telah

menjalani safu kali haidh, atau sampai dia yakin bahwa budak

tersebut tidak hamil. Kecuali bila dia yakin bahwa budak tersebut

telah haidh secara meyakinkan saat masih berada di tangan orang

yang memberikan kepadanya dan orang yang memberi tersebut

tidak mengeluarkan si budak dari kepemilikannya sampai dia

meyakinkan bahwa si budak tidak hamil, maka dalam kondisi

tersebut orang yang diberi tidak perlu menunggu sampai si budak

tersebut haidh. Dan dia tidak boleh memaksa untuk menurunkan

harganya atau melarangnga, karena keduanya merupakan qnmt
yang tidak terdapat dalam Kitab Allah &.

Rasulullah,$ bersabda,

,,

-Jbt;.

'rit ,y: ? iut qq e'*1 y? k

"Semua s5nrat yang tidak terdapt dalam Kitab Allah &
adalah batil'.

Allah & membolehkan kepemilikan budak sehingga

pemilikn5n tidak boleh melarang budaknya (untuk diberikan

kepada orang lain).

Yang mengherankan adalah ulama fikih Maliki yang

malajibkan penurLtnan harga, sepakat bahwa hal tersebut tidak

bermanfaat bila si budak hamil. Kalau begitu, lantas apa arti

melakukan sesuafu yang tidak ada manfaatnya? Dan keraguan

tidak bisa putus tanpa ada nashlrang merrrajibkannya.
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Abu Muhammad berkata: Tidak wajib melakukan istibra'
pada gadis. Apabila dia hamil di tangan pembeli atau orang yang

diberi budak tersebut atau orang yang menikahinya, maka dia

dibiarkan sampai melahirkan atau sampai dia yakin bahwa

kehamilan tersebut terjadi sebelum kepemilikan berpindah

kepadanya. Apabila diketahui secara meyakinkan bahwa dia hamil,

maka jual belinya batal, begitu pula hibah atau pemberian mahar

dengannya atau pemikahannya dan dia harus dikembalikan

kepada pemiliknya semula. Apabila seseorang menikahinya ketika

stahrsnya masih budak, maka dia tidak boleh menyetubuhinya

sampai si budak melahirkan, narnun pemikahannya tidak batal,

sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan nikah

dalam kitab ini.

Kesimpulannya adalah Udak ada iddah bagi budak

perempuan dari selain suaminya. Apabila dia tidak menjalani iddah

maka nikahnya dibolehkan. Apabila orang yang menikahinya tidak
yakin sampai si budak melahirkan maka harus ditinjau kembali.

Apabila budak tersebut melahirkan kurang dari sembilan bulan

sejak suami pertama mengingkarinya atau kurang dari enam bulan

sejak suami kedua menyetubuhinya, maka tidak diragukan lagi

bahwa anak tersebut milik suami pertamanya. Apabila si budak

tersebut melahirkan lebih dari sembilan bulan sejak suami

keduanya menyetubuhinya, maka anaknya menjadi milik suami

kedua tanpa diragukan lagi.

Sedangkan bila dia melahirkan lebih dari sembilan bulan

sejak suami pertama bisa menyefubuhinya atau kurang dari enarn

bulan sejak suami kedua menyetubuhinya, maka si anak tidak

dinisbatkan kepada suami pertama dan suami kedua, dan si anak
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menjadi milik orang kedua jika ibunya berstatus budak perempuan.

Hanya saja dia bisa merdeka, sebagaimana yang telah kami

sebutkan dalam Pembahasan Memerdekakan.

Apabila si budak perempuan melahirkan kurang dari

sembilan bulan sejak pernilik pertama bisa menyetubuhinya atau

lebih dari enam bulan sejak pemilik kedua menyetubuhinya, maka

anak yang lahir menjadi milik pemilik pertama, karena si budak

telah disetubuhi sebelum pemilik kedua sehingga kepemilikannya

tidak boleh dipindahkan kecuali berdasarkan nash atau sesuafu

yang meyakinkan.

Rasulullah $ bersabda,

.Jt-dt-u.i$t
" Anak ifu milik si pemilik nnjang (suami abu majikan)."

Apabila tidak diragukan lagi dalam masalah ini, maka tidak

boleh membatalkan pemilik pertama yang sudah meyakinkan

karena pemilik kedua masih bersifat dugaan. Yang diambil adalah

yang sudah yakin.

Apabila diketahui secara meyakinkan bahwa umur janin

enarn bulan, tujuh bulan atau delapan bulan dan selama masa itu si

budak berada di tangan pemilik kedua tanpa diragukan lagi bahr,rn

dia tidak berada di tangan pemilik pertama, maka janin tersebut

menjadi milik pemilik kedua. Tidak mungkin ada kehamilan lebih

lama dari sembilan bulan atau kurang dari enam bulan,

berdasarkan firman Allah ,$,
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" Mengandungn5n sampai menyapihnya adalah tiga puluh

bulan." (Qs. AlAhqaaf t46l: 15)

Firman Allah &,

'"i- J'"6 ;1'&(;{; L^'$t 
';;)L${62

L$)\
" Para ibu hendaklah menSrusukan anak-analaya selama dua

tahun penuh, yaifu bagi yang ingin menyempumakan pen5n)suan."
(Qs. Al Baqarah [2]: 233ll

Barangsiapa mengklaim bahwa ada kehamilan dan
penyapihan yang lebih lama dari 30 bulan, maka dia telah
mengatakan sesuatu yang batil dan menentang firman Allah &
secara terang-terangan.

Abu Hanifah berkata, "Kehamilan itu dua tahun,,. Dan
pengikutnya berargumen dengan hadits yang dalam sanadnya
terdapat Al Harits bin Hushairah -seorang lrang rusak- bahwa hnu
shayyad lahir setelah ibunya mengandungnya selama dua tahun.
Riwayat ini dusta dan batil. hnu Hushairah adalah orang syi'ah
yang mengatakan bahwa Ali akan kembali lagi ke dunia.

Mereka juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada
kami dari jalur Abdurazzaq dari sufyan Ats-Tdauri dari AI A,masy
dari Abu Sufuan dari guru-guru mereka dari Umar, bahwa seorang
perempuan yang ditinggal pergl suaminya selama dua tahun

El - Ar Muhaua



dihadapkan kepada Umar dalam kondisi hamil, lalu Umar hendak

merajamnya. Maka Mu'adz bin Jabal berkata kepadanya, "Wahai

Amirul Mukminin, bila engkau merajamnya maka engkau tidak

boleh merajam janin yang ada dalam kandungannya". Maka Umar

membiarkannya sampai perempuan tersebut melahirkan anak

yang dua gigi depannya telah hrmbuh mirip dengan suaminya.

Maka Umar berkata, "Kaum wanita tidak mampu melahirkan

orang seperti Mu'a&. Seandainya tidak ada Mu'adz maka Umar

akan binasa."

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini juga batil, karena

diriwaSntkan dari Abu Sufuan yang terkenal dha'if dat', guru-guru

mereka yang majhul.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur: Daud bin

AMurrahman mengabarkan kepada kami dari hnu Juraf dari

Jamilah binti Sa'd dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata,

"Kehamilan wanita tidak lebih dari dua tahun seperti lamanSa

berpindahnya alat pemintal ini." Jamilah binti Sa'd adalah

periwayat majhul yang tidak dikenal profilnya. Dengan demikian

maka pendapat ini batal.

Segolongan ulama yang lain mengatakan, "Kehamilan bisa

lebih lama dari 4 tahun."

Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Al

Musayryib dari jalur yang di dalamnya terdapat Ali bin Zaid bin

Jud'an -seorang periwayat dha'if . Pendapat ini juga dinyatakan

oleh Asgrsyafi'i. Akan tetapi sejauh yang kami ketahui pendapat

ini tidak memiliki dasar sama sekali.
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Segolongan ulama lain mengatakan, "Kehamilan itu sampai
5 tahun dan tidak lebih dari itu". Pendapat ini dinyatakan oleh
Abbad bin Al Awwam, Al-Laits bin Sa'd dan diriwayatkan dari
Malik- Akan tetapi sejauh yang kami ketahui pendapat ini tidak
berlandaskan dalil.

Segolongan ulama lainnya mengatakan, "Kehamilan itu
tujuh tahun dan tidak lebih dari itu." Pendapat ini dinyatakan oleh
Az-zuhn dan Malik. orang-orang yang taklid kepada Marik
berargumen bahwa Malik lahir setelah 3 tahun dalam kandungan
ibunya dan para perempuan Bani Ajlan juga lahir setelah 3 bulan
dalam kandungan ibu mereka. Mantan budak perempuan umar
bin Abdul Aziz juga hamil selama 3 tahun, sementara Haram bin
Hayyan dan Adh-Dhahhak bin Muzahim lahir setelah 2 tahun
kandungan ibu keduanya.

Malik berkata, "Aku mendengar kabar bahwa ada
perempuan yang hamil selama 7 tahun."

Abu Muhammad berkata: Semua riwayat tersebut dusta dan
bersumber dari orang yang tidak jujur dan tidak dikenal profilnya.
Tidak boleh menetapkan sesuatu dalam agama Allah @ dengan
sesuatu yang seperti ini.

Diriwayatkan orang yang berpendapat seperti pendapat
kami adalah umar bin Khaththab. sebagaimana diriwayatkan
kepada kami dari jalur Abdurra?aq dari lbnu Juraij: yahya bin
Sa'id Al Anshari mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar
Sa'id bin Al Musay'yib berkata: umar bin Khaththab berkata,
"Siapa saja laki-laki yang mentalak isterinya lalu isterinya
mengalami haidh satu kali atau dua kali lalu dia tidak lagi haidh,
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maka hendakrtya isterinya menunggu selama 9 bulan unfuk

meneliti kandungannya (agar jelas apakah hamil atau Udak).

Apabila kandungannya tidak jelas selama masa 9 bulan, maka

hendaknya dia menjalani iddah setelah 9 bulan selama 3 bulan

ketika dia tidak lagi haidh."

Abu Muhammad berkata: Demikianlah, Umar Udak

berpendapat bahwa kehamilan lebih dari 9 bulan. Pendapat ini
juga dinyatakan oleh Muhammad bin AMullah bin AMul Hakam,

Abu Sulaiman dan ulama fikih Azh-Zhahiri.

Ali (Abu Muhammad) berkata: Bisa saja janin mati dalam

perut ibunya dan jasadnya tetap dalam perut ibunya sampai sang

ibu melahirkannya secara bertahap dalam beberapa tahun. Apabila

hal ini terjadi maka ia adalah kehamilan yang benar dan iddahrrya

tidak habis kecuali bila dia telah melahirkannya semua. Hanya saja

si janin tidak mendapat warisan dan tidak dinisbatkan sarna sekali

(kepada ayahnya), karena dia tidak dilahirkan dalam kondisi hidup.

Apabila sang ibu menggugurkannya setelah mengetahui

kandungannya, maka hal tersebut dibolehkan, karena si janin telah

mati tanpa diragukan lagi.

Adapun anak isteri yang lahir tidak lebih dari 9 bulan sejak

dia terakhir kali disetubuhi suaminya, maka stafusnya telah

meyakinkan tanpa perlu sumpah li'an. Begitu pula bila sang isteri

melahirkan dalam masa kurang dari 6 bulan. Kecuali bila janinnya

keguguran, maka dia menjadi milik suaminya. Apabila ibunya

budak perempuan, maka dia menjadi ummul waladnya dan dia

harus menyelesaikan iddah seperti iddah+rya perempuan yang

ditalak atau yang ditinggal mati suaminya.
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Istibra'budak perempuan yang berpindah kepemilikan (dari
pemilik pertama ke pemilik kedua), maka para ulama juga
berselisih pendapat dalam masalah ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: hnu
Jurarj mengabarkan kepada kami, dia berkata: Atha' berkata,
"Tiga pedagang menggilir seorang budak perempuan hingga
budak tersebut melahirkan anak. lalu Umar bin Khaththab
memanggil dukun anak lalu anak tersebut dinisbatkan kepada
salah seorang dari mereka. Kemudian umar berkata, 'Barangsiapa
membeli budak perempuan 5nng sudah haidh, hendaklah dia
menanti sampai dia haidh. Apabila dia udak haidh maka
hendaknya dia menanti selama 45 malam,.,,

Diriwayatkan dari lalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Husyaim
mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj dan Manshur mengabarkan
kepada kami. Al Hajjaj berkata: Dari Atha'. Manshur berkata: Dari
sa'id bin Al Musa5ryib. Keduan}n berkata, "Budak perempuan
yang tidak haidh melakukan isfibra'selama safu setengah bulan.,,

Pendapat kedua adalah sebagaimana tersebut dalam atsar
yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzqdari Suflnn
Ats-Tsauri dan Ma'mar. sufuan berkata: Dari Firas dari Asy-Sya,bi
dari Alqamah dari hnu Mas'ud. Ma'mar berkata: Dari A5yub dari
Nafi' dari Ibnu umar. Keduan5n berkata, "Budak perempuan
melakukan istibra'selama safu kali haidh."

Diriwayatkan dari jalur AMurarazzaq dari hnu Juraij: Aku
bertanya kepada Atha', "Berapa lama iddah budak perempuan
yang dijual?" Dia menjawab, "Satu kali haidh,,. pendapat ini juga
dinyatakan oleh Amr bin Dinar.

EI - Al Muhaua



Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari

Qatadah tentang budak perempuan yang dilual yang telah haidh.

Dia berkata, "Orang yang menjualnya hams melakukan istibra'dan

orang yang membelinya harus melakukan istibra'selama satu kali

haidh". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Ats-Tsauri.

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Humaid

dari Al Hasan tentang budak perempuan yang dilual oleh

majikannya yang telah disetubuhinya. Dia berkata, "Dia harus

melakukan istibra'dengan satu kali haidh sebelum menjualnp dan

pembelinya harus melakukan istibn'juga dengan satu kali haidh".

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Asy-Syafi'i.

Pendapat ketiga adalah berdasarkan atsar yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal:

Husyaim mengabarkan kepada kami, Manshur mengabarkan

kepada kami dari Al Hasan bahwa dia ditanya tentang Istibra'

budak perempuan yang belum haidh. Dia menjawab, "Dia harus

melakukan istibra'selama tiga bulan". I-alu kami menemui hnu
Sirin dan menanyakan kepadanya tentang hal tersebut. Maka dia

menjawab, "Tiga bulan". Husyaim berkata, "Khalid Al Hadz&a'

juga mengabarkan kepada kami dari Abu Qilabah, dia berkata,

'Budak perempuan harus melakukan istibra'selama tiga bulan'."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari

Ayy-rb dari Nafi' dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila budak

perempuannya masih gadis, maka majikannya tidak perlu

melakukan istibra'bila dia mau." Ayytb berkata, 'Dia hams

melakukan isti bra' sebelum menyetubuhinya. "
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Diriwayatkan pula dengan jalur lang sama sampai kepada
Ma'mar dari Qatadah: Dia berkata tentang budak perempuan yang
masih perawan yang dibelinya dari seorang perempuan. Dia
menjawab, "Tidak perlu melakukan istibrai tapi bila dia
membelinya dari seorang laki-laki maka dia harus melakukan
istibra'-"

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Budak perempuan yang belum
baligh harus melakukan istibra'sebagaimana perempuan fua harus
melakukan Istibra'."

Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, "seorang laki-
laki udak boleh menyetubuhi budak perempuan yang dibelinya
sampai dia melakukan istibra'terhadapnya dengan safu kali haidh
(maksudnya tidak menyetubuhinya sampai dia haidh satu kali).
Apabila dia tidak haidh maka istibmlnya selama satu bulan. Dan
dia udak boleh bermesraan dengannya sebelum melakukan
istibra'."

Mereka mengatakan, "Apabila dia membelinya dan tidak
menerimanya sampai si budak perempuan hamil, maka dia tidak
boleh menghitung satu kali haidh sebagai istibrai Akan tetapi dia
hanrs melakukan istibra'terhadapnya dengan satu kali haidh lagi."

Mereka mengatakan, "Apabila dia menikahkan budak
perempuannya dengan seorang laki-laki maka dia tidak perlu
melakukan istibra'terhadapnya, begifu pula dengan laki{aki yang
menikahinya." Kecuali menumt riwayat Al Hasan bin Ziyad dari
Abu Hanifah, karena dia berkata, "Dia fidak boleh
menyetubuhinya sampai dia melakukan istibra' terhadapnya
dengan satu kali haidh."
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Mereka berselisih pendapat tentang budak perempuan yang

sudah haidh yang dijual lalu haidhnya selesai tanpa ada kehamilan

yang bisa diketahui. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, dia

tidak boleh menyetubuhinya sampai berlalu empat bulan.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "Dia udak boleh

menyetubuhinya sampai berlalu 2 bulan 5 malam". Lalu dia

mencabut pendapatnya dan mengatakan, "Dia tidak boleh

menyetubuhinya sampai berlalu 4 bulan 10 malam."

Zuftar berkata, "Dia tidak boleh menyetubuhinya sampai

berlalu dua tahun". Pendapat ini juga dinyatakan oleh Sufuan Ats-

Tsauri.

Akan tetapi pendapat-pendapat di atas sangat rusak karena

tidak memiliki dalil.

Abu Muhammad berkata: Orang-orang yang berpendapat

bahwa hams melakukan istibm'berargumen dengan hadits png
diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Daud: Ubaidillah bin

Umar bin Maisarah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai'

mengabarkan kepada kami, Sa'id Ibnu Abi Arubah mengabarkan

kepada kami dari Qatadah dari Shalih bin Rustum Al Khazzaz dari

Abu Alqamah Al Hasyimi dari Abu Sa'id Al l(hudri bahwa

sebagian sahabat Rasulullah$ mendapatkan tawanan-tawanan

(perempuan) di Authas, akan tetapi mereka enggan menyefubuhi

para tawanan tersebut karena suami-suami mereka yang musyrik.

Maka Allah S menurunkan ayat,
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"Dan (diharamkan juga kamu mengawinf wanita yang
bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miriki." (es. An-Nisaa'
t4\ 24).

Maksudnya para tawanan perempuan tersebut halal bagi
kalian bta iddah mereka telah selesai.

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Amr bin Aun
mengabarkan kepada kami, syarik mengabarkan kepada kami dari
Qais bin wahb dari Abu Al waddak dari Abu sa'id Al Khudri
secara marfu'bahwa dia berkata tentang tawanan perempuan
Authas, "Perempuan hamil tidak boleh disetubuhi sampai dia
melahirkan dan perempuan yang tidak hamil tidak boleh
disetubuhi sampai dia haidh."

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma,mar dari
Thawus: Rasulullah $ mengufus seseorang unfuk mengumumkan
dalam sebagian peperangan, "laki-laki tidak boleh menyefubuhi
perempuan hamil dan tidak boleh menyefubuhi perempuan yang
tidak hamil sampai dia haidh."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dan sufuan Ats-Tsauri
dari ZakariSya dari Asy-sya'bi, "Kaum muslimin mendapatkan
tawanan-tawanan (perempuan) pada perang Authas, lalu
Rasulullah 6l$ menyuruh mereka tidak menyetubuhi perempuan
hamil sampai dia melahirkan dan perempuan yang tidak hamil
sampai dia haidh satu kali." sejauh yang kami ketahui tidak ada
hadits lainnya selain yang telah kami sebutkan.

Abu Muhammad berkata: Hadits Thawus dan Asy-Sya,bi
mursal, sedang hadits mursal itu tidak bisa dijadikan hujjah.

@l - Ar Muhaua



Sedangkan status hadits Abu Al Waddak gugur, karena Abu Abu

Al Waddak dan Syarik dha'if.

Kemudian seandainya ia shahih, maka ia menjadi bantahan

terhadap orang-orang yang berhujjah dengannya, karena di

dalamnya melarang menyetubuhi perempuan yang udak hamil

sampai dia haidh. Mereka tidak mengatakan demikian. Justru

mereka menetapkan batasan-batasan yang tidak terdapat dalam

atsar-atsar tersebut. Termasuk dosa besar adalah menentang dalil

yang bisa dijadikan hujjah dan membenarkannya.

Adapun hadits Abu Alqamah, ia juga tidak shahih, bail<

dalam bab ini maupun dalam bab-bab lainnya, karena di dalamnya

tidak menyebut istibra'sama sekali, baik dengan nash atau dalil

yang membolehkan menyefubuhi perempuan-perempuan

bersuami ketika kita memiliki mereka. Jadi, dalildalil tersebut

menjadi bantahan bagi mereka, tidak menjadi hujjah mereka.

Riwayat lain yang menyebutkan "Dia halal bagi kalian bila

iddah mereka telah habis", maka tidak diragukan lagi bahwa ia

tidak berasal dari saMa Rasulullah $. Dan tingkatan tertinggi

adalah bahwa dia merupakan perkataan Abu Sa'id. Sementara

selain perkataan Rasulullah # tdak bisa dijadikan hujjah.

Kemudian seandainya ia benar sabda Nabi $ maka tetap

saja tidak bisa digunakan oleh mereka, karena di dalamnya hatya

menyebutkan "Bila iddah mereka habis". Dan iddah Sang dikenal

dalam agama Islam adalah 4 bulan 10 hari, t.ga quru' unfuk

perempuan yang ditalak yang masih haidh atau tiga bulan unfuk

perempuan yang tidak haidh atau perempuan yang ditalak yang

tidak haidh, atau melahirkan kandungan bagi perempuan yang
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ditalak atau yang suaminya meninggal. Dan tidak ada lagi iddah
selain yang telah disebutkan tadi. Disini mereka menganggap
bahwa istibra'dengan satu kali haidh padahal ia bukan iddah. Jadi,
jelas bahwa dalil-dalilyang digunakan mereka batal.

Malik berpendapat bahwa istibra'itu dengan menunrnkan
harga untuk budak yang harganya mahal, tapi dia tidak
berpendapat demikian untuk budak yang harganya rendah. Dia
juga tidak membolehkan persyaratan kontan di dalamnya. Dan dia
berpendapat bahwa yang memberi nafkah dalam masa penumnan
harga tersebut ditanggung oleh penjual. Dia juga berpendapat
bahwa segala sesuafu yang terjadi dalam masa tersebut ditanggung
oleh penjual. Menurutnya hal tersebut dilakukan pada gadis, tapi
dia tidak berpendapat bahwa penurunan harga tersebut dapat
membebaskan kehamilan.

Pendapat-pendapat tersebut tidak dikenal di kalangan
ulama sebelum Malik. Jadi semuanya merupakan pendapat yang
sangat msak dan kacau.

Pertama adalah dia mewajibkan syarat penurunan harga,
sedangkan hal ini merupakan syarat yang tidak terdapat dalam
Kitab Allah s. Akan tetapi dia membatalkan syarat pembayaran

kontan yang merupakan hak penjual yang diperintahkan dalam AI
Qur'an, karena Allah S berfirman,

fti6ir3i1,Ei1;
" Dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia bamng-

barang takaran dan timbangannya." (es. AlA,raaf t7]: g5)
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Dan firman-Nya,

"&4 eti &1jQ-6?s3 Sy

" Kecuali dengan jalan pemiagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu." (Qs. An-Nisaa' l4l:29l.

Kedua adalah bahwa dia membedakan antara budak 5nng

harganya mahal dengan budak yang harganya murah. Hal ini

sangat aneh, karena bukankah budak yang harganya rendah bisa

hamil sebagaimana budak yang harganya tinggi bisa hamil?

Ketiga adalah dia mauajibkan nafkah atas penjual, dan ini

adalah tindakan memakan harta orang lain dengan cara batil,

karena hanya ada dua kemungkinan, yaitu jual belinya sah atau

tdak sah. Apabila jual belinya sfr, mengapa penjual wajib

memberi nafkah budak perempuan yang telah menjadi milik orang

lain? Sedangkan bila jual belinya tidak sah mengapa diharuskan

ada penurunan harga?

Apabila mereka mengatakan, "Karena terjadi kehamilan

sehingga jual belinya batal." Maka Kami katakan, "Hal ini tidak

menjamin kalian tidak menurunkan harga setelah satu kali haidh,

lalu kalian mervajibkan nafkah atas penjual. Bila tidak demihan

maka jelaslah bahwa pendapat kalian rusak secara mqnkinkan.

Begitu pula hal tersebut tidak menjamin tidak adanya cacat yang

menyebabkan jual belinya batal."

Keempat adalah bahwa dia mewajibkan sesuatu yang terjadi

ditanggung penjual selama masa penunrnan harga tersebut. Bila
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demikian halnya maka hal tersebut sama dengan mewajibkan
nafkah pada penjual.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Hammad bin salamah:
Ali bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Ayyr.,b bin Abdullah
Al-Lakhami dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, .AkLl 

mendapat
bagian budak perempuan yang lehemya seperti teko perak
(bening) pada saat perang Jalula"'. hnu Umar berkata lebih lanjut,
'Aku pun tidak sabar sehingga aku sempat menciumnya di
hadapan orang banyak". Dia termasuk sahabat yang
membolehkan bercumbu dengan budak perempuan seberum
melakukan istibra'.

2oL2- Masalah, Barangsiapa mengkraim anak budaknya
yang telah dia jual tanpa ada saksi sebelumnya yang menyatakan
bahwa dia telah menyetubuhi budak perempuannya (ibu dari anak
tersebut) atau berdasarkan pengakuannya sebelum menjualnya
bahwa budak tersebut telah disetubuhi olehnya, maka
pengakuannya tidak dibenarkan dan anak tersebut tidak
dinisbatkan kepadanya, baik dia menjual budak perempuannya
dalam kondisi hamil atau kehamilan terjadi setelah budak tersebut
dilual, atau dia menjualnya tanpa anaknya atau hanya menjual
anaknya tanpa budak tersebut (ibunya). Hukumnya adalah sama.

Apabila ada saksi adil yang menyatakan bahwa dia telah
menyefubuhinya sebelum menjualnya atau dia mengaku telah
menyetubuhinya sebelum menjualnya, bila terjadi kehamilan
sebelum budak tersebut dijual, maka jual-belinya batal dan budak
perempuan tersebut dikembalikan kepadanya sebagai ummul
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walad dan anaknya dinisbatkan kepadanya, baik dia suka atau

tidak suka, mengakui atau ildak mengakui.

Setiap budak perempuan yang menjadi milik sah seseorang

yang telah disetubuhinya, baik berdasarkan keterangan saksi atau

dengan pengakuannya (pemiliknya), maka anak yang lahir

dinisbatkan kepadanya (pemiliknya), baik dia suka atau tidak suka.

Dalam kasus ini tidak bermanfaat lagi klaim istibra' atau azl

(mengeluarkan mani di luar vagina agar perempuan yang

disetubuhi tidak hamil).

Dalilnya adalah firman Allah &,

W1*"j24=K17i
" Dan ddailah seorzrng membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirin5n sendiri." (Qs. Al An'aam

[6]: 164)

Rasulullah $ bersabda,

.?t;'g'|AG:$ rsitl 2 t:y

" sesungguhnya danh dan hark kalian haram uru, Lfi*."
Tidak diragukan lagi bahwa budak perempuan yang telah

dimiliki seseorang secara sah atau anaknya telah dimiliki secara

sah atau keduanya telah dimiliki secara sah oleh pembelinya, maka

Allah & melarang klaim penjual untuk membatalkan kepemilikan

tersebut, karena budak tersebut telah menjadi milik orang lain dan
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tindakannya ifu merupakan tindakan mengklaim harta orang lain
tanpa adanya saksi.

Malik berkata, "Apabila pemiliknya menjualnya dalam
kondisi hamil lalu dia mengklaim bahwa anak tersebut merupakan
anaknya maka jual belinya batal". Dia berkata lebih lanjut,
"Apabila dia mengklaimnya ketika budak perempuan tersebut telah
merdeka, maka stafus merdeka budak tersebut tidak batal dan
pembelian orang yang memerdekakannya juga tidak batal."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini sangat konbadiktif,
karena bila klaim pemilik dibenarkan lalu kepemilikan dan
bansaksi seorang muslim dibatalkan, maka klaimnya bisa
dibenarkan dan pembebasan budak perempuan wajib bisa
dibatalkan. sedangkan bila pembebasan tersebut tidak dibenarkan,
maka pembatalan transaksi tersebut juga tidak dibenarkan.

Apabila mereka mengatakan, "Jual beli bisa batal karena
adanya cacat (pada barang yang dijual)", maka kami katakan,
"Pembebasan budak juga bisa batal bila masih ada pemiliknya
yang sah. Adapun bila terbukti benar bahwa dia telah
menyetubuhinya ketika budak tersebut masih menjadi miliknya,
maka sah pula pengakuan menyefubuhinya."

Dalil atas pendapat kami bahwa anak budak perempuan
dinisbatkan kepada majikannya dan pembebasan budak atau
penjualannya batal adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami:

Dari jalur Abu Daud As-sijistani: Musaddad mengabarkan
kepada kami, sufi7an bin uyainah mengabarkan kepada kami dari
Az-zrhri dari Urwah dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata:
Suatu ketika sa'ad bin Abu waqqas dan Abd bin Zam'ah bertikai
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tentang anak budak perempuan Zam'ah. [-alu mereka

mengadukan permasalahan ifu kepada Rasulullah $. hnu Za1prlh

berkata, "saudaraku adalah anak dari budak perempuan ayahku

yang dilahirkan di atas tempat tidur ayahku."

Maka Rasulullah $ bersaMa,

'!';i';i;"; t;- + Lrft3 itgtlr
I oz -,.J, U

"Anak itu milik (si pemilik) raniang. Wahai Saudah,

tutupitah dirimu darin5n (dengan hiiab). Dan anak itu adalah

saudanmu, wahai AM."

Ahmad bin Qasim mengabarkan kepada kami, ayahku yaitu

Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami,

kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami,

Ahmad hnu Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, ayahku

mengabarkan kepada kami, Jarir mengabarkan kepada kami dari

Al Mughirah bin Miqsam dari Abu wa'il dari AMullah bin Mas'ud

dari Nabi ,$ bahwa beliau bersaMa,

.Jt-lt eu,-t)t
"Anak itu milik si pemilik raniang."

Humam bin Ahmad menceritakan kepada kami: Abbas bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik
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bin Aiman mengabarkan kepada kami, Bakar bin Hammad At-
Timrinti mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan
kepada kami, Yahya bin Sa'id Al eaththan mengabarkan kepada
kami dari syu'bah dari Muhammad bin ziyad bahwa dia
mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Nabi $ bahwa beliau
bersabda, "Anak itu milik si pemilik ranjang (suami atau majikan)."

Abu Muhammad berkata: Rasulullah g$ menetapkan bahwa
anak tersebut milik si pemilik ranjang setelah kematian si
pemiliknya, meskipun tidak ada pemyataan darinya tentang anak
yang dilahirkan budak perempuannya. seandainya ada pengakuan
demikian tentunya Abd bin Zam'ah udak perru berargumen
dengan selain itu.

Rasulullah $ menetapkan bahwa budak perempuan itu
ibarat ranjang dan anak yang dilahirkannya itu menjadi milik si
pemilik ranjang (suami atau majikan). Budak perempuan itu
dikatakan sebagai ranjang bila benar terbukti bahwa majikannya
menyefubuhinya berdasarkan keterangan saksi atau berdasarkan
keterangan saksi dan pengakuannya.

Mengenai perintah Rasulullah db terhadap Ummul
Mukminin Saudah agar menutupi dirinya dari anak tersebut
bukanlah sesuahr yang serius, dan masalah saudara perempuan
menufupi dirinya dari saudara laki-lakinya tidak membatalkan
hubungan persaudaraan sama sekali, karena perempuan tidak
wajib melihat saudara laki-lakinya, akan tetapi yang diwajibkan
padanya adalah menyambung hubungan kekeluargaan dengannya.
Rasulullah $ sama sekali buak menyuruhnya untuk tidak
menyambung hubungan kekeluargaan dengannya. Barangsiapa
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mengklaim demikian maka dia telah dusta, karena beliau bersaMa,

" Wahai Abd, dia adalah saudarami'. Dalil ini sudah cukup bagi

orang yang berakal.

Sebagian orang yang tidak peduli lagi dengan dusta dalam

agama mengatakan, "sesungguhnya arti sabda Nabi 'Dia adalah

milikmu, wahai Abd adalah 'Dia adalah budakmu''" Maka kami

katakan, "Riwayat yang shahih adalah Nabi $ bersabda, 'Dia

adalah saudaramd, sebagaimana yang telah kami sebutkan-

Seandainya yang dimaksud adalah budak, tenfunya Saudah tidak

wajib menutupi dirinya darinya berdasarkan nash N Qur'an."

Sungguh mengherankan apa yang mereka katakan- Jadi, jelas

bahwa yang benar adalah apa yang telah kami katakan.

Apabila benar bahwa kehamilan tersebut karena

perbuatannya maka wajib membatalkan jual beli oftmg merdeka

dan jual beli ummul walad, juga wajib membatalkan pembebasan

yang dilakukan orang yang memerdekakan keduanya dan

membatalkan anak yang dilahirkan budak perempuan tersebut

setelah itu.

Berkaitan dengan masalah ini ada beberapa atsar dan

ulama Salaft

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abduffazzaq. Ma'mar

dan hnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Az-Zr:hn dari Salim

hnu Abdullah bin Umar dari ayahnya dari Umar bin Khaththab,

dia berkata: Aku mendengar bahwa ada beberapa laki{aki dari

kalian yang melakukan azl,lalu ketika budak perempuannya hamil

dia mengatakan, "Itu bukan perbuatanku. Demi Allah, tidaklah

didatangkan kepadaku laki-laki yang melakukan demikian kecuali
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anak yang lahir akan kunisbatkan kepadanya. siapa lnng mau dia
boleh melakukan azl, dan siapa yang mau, dia juga boleh udak
melakukart azl."

Sejauh yang kami ketahui tidak ada sahabat yang
menyelisihi hal ini. Kecuali atsar Srang diriwayatkan kepada kami
dari jalur Muhammad bin Abdullah bin yazid Al Muqri: sufyan bin
Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-zinad dari
Kharijah bin Zaid bin Tsabit bahwa ayahnya memiliki budak
perempuan dan dia melakukan azl (kai\<a menyetubuhinya),
kemudian budak tersebut hamil, tapi Zaid mengingkarinya... Lalu
dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari sufi7an Ats-Tsauri
dari hnu Dzal$ran -yaitu Abu Az-zinad- dari Kharijah bin Zaid bin
Tsabit, dia berkata, "zaid bin Tsabit menyetubuhi budak
perempuannya dan melakukan azl A<ed<amenyefubuhinya). Ketika
budak tersebut melahirkan anak, dia mengingkarinya dan
menderanya sebanyak 100 kali lalu anak tersebut dimerdekakan.,,

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Muhammad bin
Umar. Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Abbas
menyetubuhi budak perempuannya dan dia melakukan Azt
terhadapnya, kemudian dia mengingkari anak yang dilahirkan
budak tersebut.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah berkata, "Anak
budak perempuan udak dinisbatkan kepada majikannya, baik
budak tersebut ummul walad atau bukan. Kecuali bila sang majikan
mengklaimnya. Bila tidak maka dia boleh mengingkarinya.,'
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Malik berkata, "Anak tersebut dinisbatkan kepadanya.

Kecuali bila sang majikan mengklaim bahwa si budak melakukan

istibra' lalu dia tidak menyehrbuhinya. "

Abu Muhammad berkata: Semua riwayat dari para sahabat

yang berkaitan dengan masalah ini bertentangan dengan pendapat

keduanya. Yang mengherankan adalah dua pendapat tersebut

tidak berlandaskan dalil sama sekali, baik dari Al Qur'an atau

Sunnah atau riwayat lemah atau pendapat sahabat atau qiyas atau

pendapat yang kuat. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah

Malik tidak berpendapat bahwa istibra' dapat mencegah

kehamilan, kemudian disini dia berpendapat bahwa dia menafikan

nasab. Sungguh sangat mengherankan pendapatnya tersebut.

2OL3- Masalah, Anak dinisbatkan (kepada ayahnya)

dalam pemikahan yang sah dan akad yang rusak ' karena

ketidaktahuan. Akan tetapi dia tidak dinisbatkan bila telah

diketahui rusaknya akad tersebut. Dia juga dinisbatkan dalam

kepemilikan yang sah dan kepemilikan dengan akad nrsak karena

ketidaktahuan. Dan dia tidak dinisbatkan bila telah diketahui

rusaknya akad tersebut.

Karena Rasulullah $ menisbatkan seseorang (menasabkan

mereka) kepada para laki{aki yang menikahi perempuan dan para

lelaki yang memiliki budak-budak perempuan pada masa

Jahiliyyah. Tidak diragukan lagi bahwa diantara mereka ada yang

nikahnya rusak dan kepemilikannya rusak (tidak sah). Akan tetapi

beliau menafikan anak-anak hasil zina secara umum dengan

sabdanya,
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" Dan bagi pezina adarah bafu (tidak berhak terhadap anak

dari hasil zinanya)."

Orang yang mengetahui rusaknya akad nikahnya atau
mengetahui rusaknya akad kepemilikan, maka dia adalah orang
yang berzina yang wajib dihukum had sehingga anak yang lahir
tidak dinisbatkan kepadanya. Anak itu dinisbatkan kepada
perempuan bila dia berzina lalu hamil, tidak dinisbatkan kepada
laki-laki. Ibunya mendapatkan harta warisannya dan sang anak
juga mendapatkan harta warisannya, karena Nabi $ menisbatkan
anak kepada perempuan dalam kasus libn dan menafikannya dari
laki-laki.

Anak juga dinisbatkan kepada perempuan sebagaimana
dinisbatkan kepada laki-laki. Bahkan penisbatan kepadanya lebih
kuat, karena sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwa anak
dinisbatkan kepadanya, baik dalam keadaan halal atau haram.
ndak diragukan lagi bahwa anak dinisbatkan kepadanya bila
terbukti benar bahwa dia mengandungnya.

Hadhanah (Hak Asuh Anak)

2oL4- Masalah' hu rebih berhak mengasuh anak raki-
lakinya yang masih kecil dan anak perempuannya yang masih kecil
sampai keduanya baligh atau telah mimpi basah atau telah tumbuh
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bulunya dan telah muma54tiz serta sehat tubuhnya, baik dia budak

perempuan atau perempuan merdeka, baik dia telah menikah atau

belum menikah, baik ayahnya meninggalkan negerinya atau fidak-

Dan status nenek adalah seperti ibu.

Apabila sang ibu tidak dapat dipercaya dalam agamanla

dan dunianya (hartanya), maka anak laki-laki yang masih kecil dan

anak perempuan yang masih kecil harus diasuh orang yang lebih

memperhatikan agama dan dunianya. Apabila ditemukan lsiteria

tersebut pada seseorang (yang mampu merawat anak tersebut dari

dua sisi -agama dan dunia-) maka sang anak harus diasuh olehnyra,

baik orang tersebut ayahnya atau saudara laki{akinya atau saudara

perempuannya atau bibinya dari jalur ayah atau bibinya dari jalur

ibu atau pamannya dari lalur ayah atau pamannya dari jalur ibu.

Dan orang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan anak

tersebut lebih berhak mengasuhnya daripada orang lain. Masalah

agama harus lebih diutamakan dari masalah dunia.

Apabila mereka sama dalam hal baiknya keadaan, maka

yang lebih utama mengasuh adalah ibu dan nenek, lalu ayah dan

kakek, lalu saudara laki-laki dan saudara perempuan dan

seterusnya yang paling dekat dengan anak tersebut (dalam

hubungan kekerabatan).

Ibu kafir lebih berhak menyusui dua anaknya yang masih

kecil selama masa menyrusui. Apabila kedua anak tersebut telah

baligh dan mandiri serta mencapai tingkat kepahaman (sehingga

bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk), maka

perempuan kafir dan perempuan fasik tidak boleh mengasuh

keduanya.
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Dalilnya adalah firman Allah St,

';d\ $ e,6,1it # 4c:.J\'tj,iv
" Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat ifu

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (danpada yang
bukan kerabaf di dalam kitab Attah." (es. AlAnfaal tgl: 75)

Berkaitan dengan ibu, maka anak tersebut tetap berada di
tangannya, karena si anak berada di perutnya lalu diasuhnya
selama masa men5rusui, berdasarkan firman Allah &,

" Para ibu hendaklah menStusukan anak-analaya selama dua
tahun penuh, yaifu bagi yang ingin menyempumakan pen5rusuan.,,
(Qs. AI Baqarah I2l: 233)

Jadi, tidak boleh memindahkan anak tersebut dari tempat
yang telah ditetapkan Allah S tanpa adanya dalil. Tidak ada dalil
shahih yang menyebutkan bahwa apabila seorang ibu menikah,
maka hak asuhnya gugur, dan juga tidak ada dalil shahih yang
menyatakan bahwa apabila seorang ayah pergi dari negerinya,
maka hak asuh ibu terhadap anaknya gugur.

Diriwayatkan kepada kami dari jarur Muslim: eutaibah bin
sa'id dan zrhair bin Harb mengabarkan kepada kami, keduanya
berkata: Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami dari umarah
bin Al Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, dia berkata:
Seorang laki-laki bertanya, "wahai Rasulullah, siapakah manusia
yang paling layak aku perlakukan dengan baik?" Jawab Nabi,

"fur fi;bf.jfi .Gj-L^:jG
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"Ibumi'. Tanya dia lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi,

" lbumLi'. Tanya dia lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi,

"Ibumli'. Tanya dia lagi, "Kemudian siapa lagi?" Jawab Nabi,

"A5/ahmu."

Diriwayatkan dari jalur Muslim: Abu Kuraib Muhammad bin

Al Ala' Al Hamadani mengabarkan kepada kami, hnu Fudhail

mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari Umarah bin Al

Qa'qa' dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, dia berkata: Seorang

laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang

paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Jawab Nabi, " lbumu,

kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian

yang paling dekat dan yang paling dekaf'- Hadits ini merupakan

dalil jelas tentang wajibnya mengasuh anak bagi ibu, karena dia

adalah yang paling dekat dengan anak.

Berkaitan dengan prioritas agarna, dalilnya adalah firman

Allah &,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengeiakan)

dan takwa, dan iangan tolong-menolong dalam berbuat

dosa dan pelanggaran." (Qs. Al Maa'idah l5l 2l

Firman Allah €&,

t:;;\'.-r;:;,1;,9
"Jadilah kamu oftrng yang benar-benar penegak keadilan-"

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

\j "rrr, ;ii',F ifra ${dii })i',y WG's
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Firman Allah &,

"i46.'';'ij$iii,
"Dan tinggalkanlah dosa yang nampk dan yang

tersembunyi." (Qs. Al An'aam 16l, l2Ol

Barangsiapa membiarkan anak kecil laki-lak dan anak kecil
perempuan dididik mendengarkan kekufuran dan diajari
mengingkari kenabian Rasulullah S, meninggalkan shalat, makan
di bulan Ramadhan dan minum khamer hingga mudah bagi
keduanya menerima ajaran-ajaran kekafiran atau berteman dengan
orang-orang yang udak baik yang dapat menjerumuskan ke dalam
bencana, maka dia telah melakukan torong menorong dalam
perbuatan dosa dan pelanggaran dan tidak tolong menolong dalam
perbuatan kebajikan dan takrua. Dia juga tdak menegakkan
keadilan dan tidak meninggalkan dosa yang tampak dan dosa yang
tersembunyi. Halini adalah haram dan mempakan kemaksiatan.

Barangsiapa yang memindahkan keduanya dari tempat
tersebut ke tempat dimana keduanya diajari shalat, puasa, berajar
Al Qur'an dan syariat-syariat Isram lainnya serta diajari unfuk
mengenal Nabi Muhammad & dan diperingatkan untuk menjauhi
khamer dan perbuatan-perbuatan keji lainnya, maka dia telah
melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan talwa, tidak
tolong menolong dalam perbuatan dosa dan peranggaran,
meninggalkan dosa yang tampak dan yang tersembunyi serta
menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan hal tersebut-

Tentang masa men1rusui, maka hal ini telah jelas, karena
Allah $ berftrman,

@l - Al Muharra



!
' 

iu,( d; bi:if'r;;) La:lS

" Para ibu hendaHah men5rusukan anak-anaknya selama dua

tahun penuh, tnitu bagi yang ingin menyempumakan pen5rusuan."

(Qs. Al Baqarah l2lz 233)

Disamping itu dua anak kecil dalam usia tersebut atau lebih

-safu tahun atau dua tahun- belum dianggap paham dan belum

mengetahui sesuafu yang dilihat keduanya, sehingga hal tersebut

tidak akan membahayakan keduanya.

Apabila ibu amanah dalam agamanya dan aSah juga

amanah dalam agamanya, maka ibu lebih berhak mengasuh anak

daripada ayah, berdasarkan saMa Rasulullah # yuttg telah kami

sebutkan. Dan nenek itu hukumnya seperti ibu. Sedangkan bila ibu

dan nenek tidak amanah dalam agamanya atau dia menikah

dengan laki-laki yang tidak amanah dalam agamanya, sementara

sang ayah amanah dalam agamanla maka ayah lebih utama

mengasuh anak lalu kakek.

Apabila di antara orang-orang yang telah kami sebutkan

tadi tidak ada yang amanah dalam agamanya, sementara anak

kecil laki-laki dan anak kecil perempuan memiliki saudara laki-laki

atau saudara perempuan yang amanah dalam agamanya, maka

orang yang amanah dalam agamanya lebih berhak mengasuhnya.

Begitu pula kerabat-kerabat setelah saudara laki-laki.

Apabila saudara laki-laki dan saudara perempuan salna-

sarna amanah dalam agama atau dua kerabat sama-salna dmanah

dalam agarna, bila salah sahrnya lebih hati-hati terhadap anak

tersebut dalam urusan dunia, maka dia lebih berhak mengasuhnya.
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Apabila salah satu dari keduanya lebih hati-hati dalam agamanya,
sementara yang lainnya lebih hati-hati dalam dunianya, maka yang
lebih berhak mengasuhnya adalah orang yang lebih hati-hati dalam
agamanya sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya dan
juga berdasarkan firman Allah Slb,

igLs
t7 &?,xr; J(Ki (A *,f;s ou:s'v si'.ii o

trtigig;:
" Bahwa dunia ini han5nlah

permainan dan suafu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-
megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang
harta dan anak, seperti hujan tang tanam-tanamannya
mengagumkan para petani; kemudian tanaman ifu menjadi kering
dan kamu lihat waman5n kuning kemudian menjadi hancur." (es.
Al Hadiid [57]:20)

Maksud "Hati-hati dalam dunia" adalah bila salah seorang
dari mereka lebih makmur kehidupannya dalam penghasilan,
pmgm, sandang, tempat tidur, pelayanan dan kebaikan
(penghormatan terhadap si anak). Karena orang yang seperti ini
akan berbuat baik terhadap anak kecil, baik laki-laki maupun
perempuan. oleh karena ifu kriteria ini harus lebih diutamakan
setelah kriteria agama, berdasarkan firman Allah &,
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" Dan berbuat baiWah kepada dua orang ibu-bapak, kaib-

kerabat" (Qs. An-Nisaa' [4]: 36)

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Waki' dari Al Hasan

bin utbah dari sa'id bin Al Harits, dia berkata, "Paman dari pihak

ibu dan paman dari pihak ayah mengadu kepada Syffaih tentang

anak kecil laki-laki, lalu Syffaih memutuskan bahwa yang berhak

mengasuhnya adalah paman dari pihak ayah, lalu paman dari

pihak ibu berkata, 'Aku tidak akan menafkahinya dengan

menggunakan hartaku'. Maka Symraih pun memberikan anak

tersebut kepadanya. " Demikianlah pendapat kami.

Abu Muhammad berkata: Apabila saudara-saudara

perempuan dan saudara-saudara lak-laki atau kerabat sama dalam

semua hal tersebut, apabila mereka ridha agar anak kecil laki-laki

dan anak kecil perempuan diasuh oleh masing-masing dari mereka

selama masa tertentu maka hal tersebut dibolehkan. Akan tetapi

bila hal tersebut dapat membahayakan anak kecil laki{aki dan

anak kecil perempuan, apabila dia telah berada di tangan salah

seorang dari mereka, maka dia tetap diasuh olehnya. Sedangkan

bila mereka menolak maka harus diundi-

Tentang pendapat kami bahwa budak perempuan dan

perempuan merdeka sama, alasannya adalah karena Al Qur'an

dan Sunnah tidak membedakan keduanya. Apabila seseorang

menetapkan sesuafu tanpa dalil, maka hal tersebut merupakan

penetapan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah &.

Tentang perkataan kami, "Baik sang ayah pergi atau

tidak", alasannya adalah karena tidak ada dalil Al Qur'an dan

Sunnah yang menggugurkan hak asuh ibu karena kepergian ayah.
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Apabila ada yang mengatakan demikian, maka ia merupakan
syariat yang batil dan pengkhususan terhadap Al eur.an dan
sunnah yang telah kami sebutkan, juga penentangan terhadap
keduanya dengan pendapat yang rusak. Disamping ifu hal tersebut
akan berdampak buruk terhadap dua anak tersebut dan dapat
merugikan keduanya karena akan membebani perjalanan dan akan
memisahkan keduanya dari ibu dan nenek keduanya. Ini adalah
kezhaliman yang tidak samar lagi.

Tentang perkataan kami, "Har ifu tidak menggugurkan hak
asuh ibu bila sang ibu menikah lagi bila dia amanah (dalam
agamanya) dan laki-laki yang menikahinya juga amanah,,,
alasannya adalah karena berdasarkan dalil-dalil yang telah kami
sebutkan dan Nabi # iuga mengkhususkan pemikahannya dengan
selain pemikahannya.

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami
dari jalur Al Bukhari: ya'qub bin hrahim bin Katsir mengabarkan
kepada kami, Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, Abdul
Aziz mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik, dia berkata:
Ketika Rasulullah;x$ tiba di Madinah beliau tidak memiliki pelayan,
Ialu Abu Thalhah memegang tanganku dan membawaku kepada
Rasulullah g$, lalu dia berkata, "wahai Rasulullah, Anas adalah
anak yang cerdas, bolehkah dia menjadi perayanmu?" Maka aku
menjadi pelayan beliau, baik daram perjalanan atau ketika beliau
tidak sedang bepergian.

Demikianlah, Anas diasuh oleh ibunya dan ibunya memiliki
suami yaitu Abu Thalhah. Hal tersebut atas sepengetahuan
Rasulullah S. Dan dalam masarah kehati-hatian tidak ada bedanya

@ - ArMuhaua



ayah tiri, yaitu suami ibu dengan ibu tiri yaitu isteri a5nh. Justu

secara umum ayah tiri lebih penyayang dan lebih kecil

kemungkinan menyakiti sang anak daripada ibu tiri. Yang

diperhatikan dalam masalah ini adalah agama lalu kebaikan dalam

urusan dunia saja.

Para ulama yang melarang hal tersebut berargumen dengan

hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdunazzaq: Ibnu

Jurarj mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan

kepada kami dari seorang laki-laki shalih warga Madinah dari Abu

Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, "Seorang perempuan

Anshar menjadi isteri seorang laki-laki Anshar, lalu laki-laki

tersebut gugur dalam perang Uhud. Saat itu dia telah memiliki

anak dari perempuan tersebut (isterinya). Kemudian paman

anaknya (dari pihak ayah) dan laki-laki lain melamamya, lalu ayah

perempuan tersebut menikahkannya dengan laki-laki lain. lantas

perempuan tersebut menemui Nabi $ dan berkata, 'Ayahku

menikahkan aku dengan seorang laki-laki yang tidak aku sukai dan

dia meninggalkan paman anakku, lalu dia mengambil anakku

dariku.' Maka Rasulullah,$ memanggil ayah perempuan tersebut,

lalu beliau bersabda,

6.f "*.('iu l-.iJ15. , l)' /
-'z

'Mkahmu tidak berlaku, (kemudian beliau bersabda kepada

perempuan ftu) per7ilah lalu menikahlah dengan paman anakmi '"

i'CK,Y €r$ Ui

){:
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Abu Muhammad berkata: Hadits ini mursal dan dalam
sanadnya terdapat periwayat yang tidak dikenal. Hadits seperti ini
tidak dapat dijadikan hujjah.

Mereka juga menyebut hadits yang diriwayatkan kepada
kami dari jalur Abu Daud: Mahmud bin Khalid As-sullarni
mengabarkan kepada kami, Al walid hnu Muslim mengabarkan
kepada kami dari Abu Amr Al Auza,i, Amr bin Syu'aib
menceritakan kepadaku dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah
bin Amr, bahwa seorang perempuan ditarak suaminya lalu dia
hendak mengambil anaknya dari perempuan tersebut. Maka
Rasulullah g$ bersaMa kepada perempuan tersebut,

"fugl<au lebih berhak mengasuh anak tercebut selama
englau belum menikah lag."

Akan tetapi ia adalah shahifah yang tidak bisa di;adikan
hujjah. Telah kami sebutkan dalam kitab kami 'Al Mausum bil
I'rau dan'Al lishal bahwa para ulama hadits tidak meninggalkan
riwayat Amr bin syu'aib dari ayahnya dari kakekn5a dan tidak
rnencelanya kecuali karena ia merupakan shahifah.

Apabila dikatakan, "Mengapa kalian tidak mengatakan
bahwa bibi dari jalur ibu seperti nenek? berdasarkan firman

Allah &, ofi & ,I-J'€tJ 'Dan ia menaikkan kedua ibu-bapanya

ke atas singgasana.' (Qs. Yusuf t12l: 100), mengingat.dia adalah
bibi dan ayahnya", maka kami katakan "Tidak ada dalil dari
Rasulullah S yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah

.',s$VY y.t;fUl
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bibinya. Riwayat-riwayat yang menyebutkan demikian berasal dari

riwayat IsrailiSryat yang sangat dusta. Bisa saja dia adalah ibu

susuannya. Bila demikian maka keduanya adalah kedua orang

tuanya."

Apabila dikatakan: Kalian telah meriwayatkan dari Abu

Daud: Abbad bin Musa mengabarkan kepada kami, Ismail bin

Ja',far mengabarkan kepada kami dari Israil dari Abu Ishaq dari

Hani' dan Hubairah, dari Ali bin Abi Thalib..'. Lalu Ali

menceritakan bahwa dia mengambil putri Hamzah dari Makkah,

tetapi Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Dia adalah putri

pamanku dan bibinya (dari jalur ibu) menjadi isteriku". Maka

Rasulullah E$ menetapkan bahwa putri Hamzah diasuh oleh

bibinya (dari jalur ibu). Beliau bersaMa,

iti t;;,isir
" Bibi @an jalur ibu) kdudukannp seperti ibu-"

Maka kami katakan, "Hadits ini tidak shahih, karena Israil

seorang periwayat dha'if, sementara Hani' dan Hubairah adalah

periwayat maihul."

Apabila dikatakan: Kalian telah meriwayatkan dari jalur Abu

Daud: Muhammad bin Isa mengabarkan kepada kami: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Abu Farwah dari Abdurrahman

bin Abi Laila bahwa Rasulullah S menetapkan bahwa puti

Hamzah diasuh oleh Ja'far. Karena bibinya dari jalur ibu

merupakan isteri Ja'far.
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Maka kami katakan, "Hadits ini mursal dan tidak bisa

dijadikan hujjah. Abu Farwah adalah Muslim bin Salirn Al Juhani

yang tidak dikenal profilnya."

Apabila dikatakan: Yusuf bin Abdullah An-Namari telah

menceritakan kepada kalian: Abdullah bin Muharnmad bin Yusuf

Al Azdi mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Ahmad

mengabarkan kepada kami, Al Uqaili mengabarkan kepada kami,

Ahmad bin Daud mengabarkan kepada kami, Imran Al Hishni

mengabarkan kepada kami, Yusuf bin Khalid As-Simti

mengabarkan kepada kami, Abu Hurairah Al Madani

mengabarkan kepada kami dari Mujahid dari Abu Hurairah bahwa

Rasulullah S bersaMa,

Al t. c

.;l ajtiJt-\

" Bibi dari jalur ibu seperti iht."

Maka kami katakan: Riwayat ini lebih gugur, karena dalam

sanadnSa terdapat Yusuf bin Khalid As-Simti yang tidak disukai

para ulama hadits, ditinggalkan mereka dan terkenal pendusta.

Sementara Abu Huraimh Al Madani juga tidak dikenalprofilnya.

Apabila dikatakan: Ahmad bin Muhamrnad Ath-Thalmanki

telah menceritakan kepada kalian: Muhammad bin Ahmad bin

Mufarraj mengabarkan kepada kami, Muhamrnad bin Ayyub Ash-

Shamut mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul

Khaliq N Bazzar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al
Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi

mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-

Darawardi mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah -
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yakni hnu Al Hadi- dari Muhammad bin hrahim dari Nafi' bin
Ujair dari ayahnya dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia dan saudara

laki-lakinya yaitu Jafar dan Zaid bin Haritsah memperebutkan hak
asuh putri Hamzah. Maka Rasulullah $ bersabda,

uJe t L'k ;,la. ti.'ui:$ a,-rtar r1i
r/-z

"Adapun anak perempuan, aku pufuskan bhum dia

dirauat oleh Ja'far agar dia bersama bibinya dari jalur ibu, karena

bibi dari jalur ibu seperti ibu."

Maka kami katakan: Nafi'bin Ujair dan ayahnln adalah dua

periwayat yang majhulsehingga tidak bisa diladikan hujjah. Hanya

saja khabar ini dengan segala jalumya merupakan bantahan

terhadap ulama fikih Hanafi, ulama fikih Maliki dan ulama fikih
Syafi'i, karena bibinya menikah dengan Ja'far -pemuda Quraisy
yang paling tampan- sedang dia bukan mahramnya yaifu puhi
Hamzah. Kami tidak mengingkari keputusan Rasulullah $ bahwa

anak tersebut diasuh oleh Ja'far karena bibi anak tersebut menjadi

isterinya, karena hal tersebut lebih hati-hati dan lebih sesuai

dengann5a.

Apabila dikratakan: Mengapa kalian tidak berpendapat agar

anak tersebut disuruh memilih bila tdah berakal? karena ada afur
yang diriwayatkan kepada kalian oleh Humam bin Ahmadr Abbas

bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin AMul
Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair

bin Harb mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan

.if iiG.irCls
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kepada kami, Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Ziyad bin Sa'd dari Hilal bin Usamah dari Abu Maimunah, dia

berkata, "Aku melihat Abu Hurairah menyuruh seorang anak laki-

laki memilih apakah akan ikut ayahnya atau ibunya."

Diriwayatkan dari lalur Abu Bakar bin Abi Syaibah: Waki'

mengabarkan kepada kami dari Ali bin Al Mubarak dari Yahya bin

Abi Katsir dari Abu Maimunah dari Abu Hurairah: Bahwa seorang

perempuan yang ditalak suaminya mendatangi Nabi $ dan dia

ingin mengambil anaknya. Maka Rasulullah $ bersabda, " Undilah

unfukryn." Lalu Nabi 5$ bersabda kepada anak tersebut, " Pilihlah

siapa engkau mau dari keduanjni'. [-alu sang anak memilih ibunya.

Maka kami katakan, Abu Maimunah adalah periwayat

majhul. Dia bukan ayah Hilal yang meriwayatkan darinya.

Kemudian bila diteliti temyata hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah,

karena di dalamnya tidak disebutkan bahwa seandainya sang anak

memilih ayahnya akan diputuskan demikian. Disamping ifu, kami

tidak mengingkari opsi terhadap si anak bila salah satu dari kedua

orang fuanya lebih penyayang terhadapnya.

Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah # tidak menyuruh

memilih antara kebaikan dengan keburukan, tapi yang beliau suruh

adalah memilih di antara dua kebaikan. Kami juga yakin bahwa

Nabi S tidak akan membiarkan pilihan seseorang bila pilihan

tersebut akan merusak agama atau kondisinya. Terkadang pilihan

anak kecil akan berdampak buruk terhadapnya karena dia lebih

condong kepada hal-hal yang enak saja dan cendemng gegabah.

Maka tidak diragukan lagi bahwa apabila Nabi $ meny:ruh si

anak memilih dan temyata pilihan tersebut dibiarkan, maka si anak
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telah memilih yang wajib dipilih. Inilah yang mesti terjadi dan tidak

boleh selain ihr.

Apabila dikatakan: Kalian telah menyebut hadits yang

diriwayatkan kepada kalian oleh Abdullah bin Rabi' At-Tamimi:

Muhammad bin Muawiyah Al Qurasyi mengabarkan kepada kami,

Ahmad bin Syr'aib An-Nasa'i mengabarkan kepada kami,

Mahmud bin Ghailan mengabarkan kepada kami, AMurrazzaq

mengabarkan kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri mengabarkan

kepada kami dari Utsman Al Batti dari AMul Hamid Al Anshari

dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ketika dia masuk Islam dan

isterinya tidak mau masuk Islam, puha mereka berdua yang masih

kecil datang, lalu Rasulullah S men5mruhnya memil'fi di antara

keduanya. lantas anak tersebut memilih ibunya. Maka Nabi $
berdoa, "Ya Allah, berilah pefunjuk kepada anak.rnr". Maka anak

tersebut pergi kepada ayahnya.

Maka kami katakan, khabar ini tidak shahih, karena para

periwayaturya berselisih di dalamnya. Utsman Al Batti mengatakan,

"AMul Hamid Al Anshari dari ayahnya dari kakeknya". Kemudian

di temat lain dia mengatakan, "Abdul Hamid bin Yazid bin

Salamah bahwa kakeknya masuk Islam". Kemudian di tempat lain

dia mengatakan, "Abdul Hamid bin Salamah dari ayahnya dari

kakeknya". Sedangkan Isa mengatakan, "Abdul Hamid bin Ja'far,
(dia berkata), 'Ayahku mengabarkan kepadaku dari kakekku yaitu

Rafi' bin Sinan'." Semuanya adalah periwayat malhul.Disamping

itu fidak boleh menyrruh seseorang memilih antara orang kafir

dengan orang Islam sarna sekali. Demikianlah atsar-atsar yang

berkaitan dengan masalah ini.
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Riwayat-riwayat dari ulama Salaf berkaitan dengan masalah
ini sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jahx Az-zuhri dan Ikrimah
bahwa diputuskan bahwa putra Umar bin Khaththab diasuh oleh
ibunyra. Dia berkata, "hunya lebih berhak mengasuhnya selama
dia belum menikah lagi". Lalu Umar merebut anak itu darinya dan
mengadu kepada Abu Bakar... tetapi atsarini munqathi'.

Diriwayatkan dari jalur hnu wahb dari lbnu Lahi'ah dari
beberapa orang Anshar dan selain mereka bahwa Ummu Ashim
bin umar menikah, lalu Abu Bakar memufuskan bahwa Ashim
diasuh oleh neneknya (ibu dari ibunya). Lalu Umar
memperebutkan hak asuhnya... tetapi atsar ini bukan apa-apa,
karena lbnu Lahi'ah grg,rr. Bagaimana mungkin bisa diterima
sedangkan dia meriwayatkan dari oramg yang tidak dikenal?

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Juraij: Atha,
AI Khurasani mengabarkan kepadaku dari lbnu Abbas bahwa
Umar mengadukan isterinya yaifu ibu pukanya yang bemama
Ashim kepada Abu Bakar setelah dia mentalaknya. Dia berkata,
"Aku lebih berhak mengasuhnya". Maka Abu Bakar berkata
kepadanya, "Baunya, panasnya dan tempat tidumya lebih baik
bagi anak tersebut daripada kamu sampai dia dewasa dan bisa

memilih unfuk dirinya sendiri". lalu Abu Bakar memufuskan
bahwa anak tersebut diasuh oleh ibunya Ashim.

Diriwayatkan dari jalur AI Qasim bin Muhammad bahwa
Abu Bakar memutuskan bahwa Ashim bin umar diasuh oleh
neneknya yaitu ibu dari ibunya, lalu umar berusaha merebut anak
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tersebut darinya... tetapi atsar lnt munqathi'. Demil<ranlah atsar-

abar tentang keputusan Abu Bakar :9.

Atsar-atsartentang kepuhrsan Umar rg, sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari hnu
Juraij dari Abdullah bin Ubaid bin Umar, dia berkata: Umar

meny.rruh seorang anak kecil memilih apakah ikut ayahnya atau

ibunya, lalu dia memilih ibunya. Maka sang ibu pun membawanya.

Diriwaptkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari

Ayy,rb As-Sakhtiyani dari Ismail bin AMullah dari Abdurrahman

bin Ghunaim, dia berkata: Seseorang mengadu kepada Umar

bin Khaththab ig tentang anak laki-lakinya. Maka Umar berkata,

"Dia bersama ibunya sampai lidahnya bisa berbicara dan bisa

memilih."

Diriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah dari Al Aghar

bin Suwaid dari Umair dari Sa'id bahwa Umar memufuskan bahwa

seorang anak diasuh pamannya dari pihak ayah bukan ibunya, lalu

dia mengambalikan anak tersebut kepada ibunya. Demikianlah

riwayat-riwayat yang kami dengar dari Umar rg.

Atsar-atsar dari Ali sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Yahya bin Sa'id Al

Qaththan: Yunus bin Ubaidillah Al Harami mengabarkan kepada

kami, Umarah bin Rabi'ah menceritakan kepadaku bahwa ibu dan

pamannya memperebutkan dirinya di hadapan Ali bin Abi Thalib,

lalu Ali menyuruhku memilih sampai tiga kali dan aku memilih

ibuku. Saat itu kami bersama adikkr yang masih kecil. Lalu Ali
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berkata, "Apabila anak ini usianya mencapai usia kakaknya, maka
dia disuruh memilih."

Riwayat-riwaSat dari Abu Hurairah, kami telah
menyebutkan sebelumnya yang isinya bahwa dia menyuruh
memilih. Demikianlah riwayaLriwayat dari para sahabat,s yang

bisa kami sebutkan.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar dan hnu Umar,
"Apabila kalian menjual dua budak laki-laki yang bersaudara, maka
janganlah kalian pisahkan keduanya."

Riwayat-riwa5rat dari para tabi'in sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari
Ma'mar dari Alyub As-sakhtiyani dari Muhammad bin Sirin dari
Syuraih, dia berkata, "hu lebih penyayang, tapi a5nh lebih
berhak". Lalu dia memutuskan bahwa anak kecil diasuh ibunya bila
rumahnya hanya saja, sedangkan nafkahnya diberikan oleh
keluarganya se@ra gotong royong sesuai kebutuhannya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari
Ajlah bahwa syuraih menetapkan bahwa anak kecil diasuh
neneknya bila ibunya menikah lagi.

Diriwayatkan dari jalur Abdurcazzaq dari Ma'mar dari Az-
zuhri bahwa dia berkata, "hu lebih berhak mengasuh anaknya
selama dia belum menikah lagi. Apabila dia menikah lagi maka
anak tersebut diasuh oleh ayahnya."

Diriwayatkan dari lalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraii, (dia

berkata): Aku mendengar Atha' ditanya tentang anak budak
mukabb dan budak laki-laki yang menikahi perempuan merdeka.
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Dia menjawab, "lbunya lebih berhak mengasuh anak tersebut

karena dia merdeka."

Diriwayatkan dari jalur hnu Wahb dari Al-L-aits bin Sa'ad,

dia berkata: Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, bahwa

seorang perempuan yang ditalak lebih berhak mengasuh anaknya,

baik anak laki-laki maupun anak perempuan selama dia belum

menikah. Akan tetapi bila ayahnya pergi ke suafu negeri untuk

menetap di sana, maka dia lebih berhak mengasuh anaknya

meskipun masih kecil. Sedangkan bila sang ayah hanya pergi

untuk berjihad (berperang) atau berdagang, maka ibunya lebih

berhak mengasuhnya. Kecuali bila sang ayah berjihad secara total

(fidak kembali lagi).

Demikianlah riwayat-riwayat dari para tabi'in, dan sejauh

yang kami ketahui tidak ada riwayat lain dari mereka selain yang

telah kami sebutkan. Tidak ada yang mengecualikan pemikahan

ibu selain Syuraih, Az-hhri dan Yahya bin Sa'id Al Anshari.

Hanya saja Az-Zuhri memutuskan bahwa yang berhak mengasuh

sang anak adalah ayahnya, sementara Syuraih memufuskan bahwa

yang berhak mengasuhnya adalah neneknya.

Apabila mereka mengatakan, "Barangkali Az-hhri
memufuskan bahwa yang berhak mengasuh adalah ayahnya bila si

anak tidak memiliki nenek dan bibi dari jalur ibu", maka kami

katakan, "Bisa jadi Sy-rraih memufuskan bahwa yang berhak

mengasuhnya adalah neneknya bila si anak tidak memiliki ayah.

Kami tidak menemukan riwayat yang membolehkan ayah

mengasuh anaknya bila dia pergi selain riwayat dari Yahya bin

Sa'id. Pendapat Sy-raih dalam masalah ini Udak jelas. Apakah dia
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lebih dusta daripada orang yang mengklaim adanya ima'dalam
masalah ini? Kami berlindung kepada Allah dari kehinaan dan

menggampangkan dusta. "

Riwayat riwayat dari ulama generasi akhir sebagai berikut:

Sufuan Ats-Tsauri berkata, "Apabila ibu menikah lagi maka

bibinya lebih berhak mengasuhnya. "

Al Auza'i berkata, "Apabila ibu menikah lagi maka

neneknya dari jalur ayah lebih berhak mengasuhnya. Apabila tidak

ada nenek, maka pamannya dari jalur ayah lebih berhak

mengasuhnya daripada nenek dari ibunya. Apabila ibu ditalak

maka dia tidak berhak lagi mengasuhnya."

Al-Laits bin Sa'd berkata, "hu lebih berhak mengasuh anak

laki-laki sampai si anak berusia 8 tahun dan lebih berhak

mengasuh anak perempuan sampai si anak baligh, kemudian yang

lebih berhak mengasuhnya adalah ayahnya. Kecuali bila sang ibu

tidak disukai maka sang ayah boleh mengambil anak perempuan

tersebut darinya."

Al Hasan bin Hayry berkata, "hu lebih berhak mengasuh

anak perempuannya sampai payudaranya menonjol dan lebih

berhak mengasuh anak lelakinya sampai dia baligh, kemudian

keduanya disuruh untuk memilih di antara keduanya. Apabila

kedua anak tersebut memilih salah satu dari keduanya, maka

hukumnya berlaku dan diputuskan sesuai pilihan mereka.

Kemudian bila setelah itu mereka hendak kembali kepada orang

tua yang satunya lagi maka hal tersebut dibolehkan. Apabila ibu

menikah lagi maka dia tidak punya hak asuh lagi. Apabila dia
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ditalak sebelum anak laki-laki dan anak perempuan disunfi

memilih maka dia berhak untuk mengasuh anaknya."

Katanya lebih lanjut, "Apabila anak perempuan telah baligh

sementara ibunya dapat dipercaya dalam agamanya, maka si anak

boleh tinggal di tempat mana saja yang dia sukai. Begitu pula anak

lelaki yang telah baligh."

Abu Hanifah berkata, "hu lebih berhak mengasuh anak

laki-lakinya dan anak perempuannya yang masih kecil, kemudian

neneknya yaitu ibu dari ibunya, lalu ibu dari ayahnya, kemudian

saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan

seibu".

Kemudian pendapatnya berbeda dalam hal ini. Terkadang

dia mengatakan, "Kemudian bibinya dari jalur ibu, kemudian

saudara perempuan seayah, kemudian bibinya dari jalur ayah".

Pendapat ini dipilih oleh Zuiar. Dan terkadang dia juga

mengatakan, "Kemudian saudara perempuan seayah, kemudian

bibi dari jalur ibu, kemudian bibi dari jalur ayah". Pendapat ini

dipilih oleh Abu Yusuf.

Akan tetapi pendapaturya tidak berbeda bahwa bibi dari

jalur ibu yang sekandung lebih berhak daripada bibi dari jalur ibu

yang seayah, kemudian bibi dari jalur ibu yang seayah lebih berhak

daripada bibi dari jalur ibu yang seibu, kemudian bibi dari jalur ibu

yang seibu lebih berhak daripada bibi dari jalur ayah yang

sekandung, kemudian bibi dari jalur ayah yang sekandung lebih

berhak daripada bibi dari jalur ayah yang seayah, kemudian bibi

dari jalur ayah yang seayah lebih berhak daripada bibi dari jalur

ayah yang seibu.
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Abu Hanifah berkata, "Perempuan kafir dan perempuan

beriman sama". Dia berkata lebih lanjut, "hu dan dua nenek lebih

berhak mengasuh anak perempuan sampai dia haidh dan lebih

berhak mengasuh anak laki-laki sampai dia bisa makan sendiri,

minum sendiri dan memakai pakaian sendiri."

Saudara-saudara perempuan, bibi-bibi dari jalur ibu dan

bibi-bibi dari jalur ayah, mereka lebih berhak mengasuh anak

perempuan dan laki-laki sampai keduanya bisa makan sendiri,

minum sendiri dan memakai pakaian sendiri. Tidak ada yang

berhak mengasuhnya bila mereka telah menikah kecuali bila suami

dari nenek adalah kakeknya sendiri dan suami orang-orang yang

telah kami sebutkan merupakan orang-orang yang memiliki

hubungan rahim sekaligr-rs mahram terhadap anak perempuan dan

anak laki-laki tersebut. Bila demikian maka hak asuh tidak gugur

pada mereka.

Katanya lebih lanjut, "Setelah orang-orang yang kami

sebutkan maka yang wajib mengasuh anak adalah ayah lalu

ayahnya ayah lalu saudara laki-laki sekandung lalu saudara lak-laki
seayah lalu paman sekandung lalu paman seayah."

Katanya lebih lanjut, "Saudara laki{aki seibu tidak memiliki

hak asuh. Begitu pula paman seibu, kakek seibu dan bibi dari jalur

ibu secara umum. Begitu pula laki{aki yang kekerabatannya dari
jalur ibu."

Diriwayatkan dari Zufar bahwa bibi dari jalur ibu lebih

utama dari kakek seibu, sementara saudara perempuan sekandung

dan saudara perempuan seibu sama, tidak boleh ada yang

didahulukan dari keduanya. Mereka mengatakan, "Apabila si
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perempuan tetap sebagai ummul walad atau salah satu dari

perempuan-perempuan yang telah kami sebutkan ditalak maka

hak asuhnya kembali kepadanya."

Malik berkata, "hu lebih berhak mengasuh anaknya,

kemudian nenek yaitu ibunya ibu, kemudian bibi dari jalur ibu,

kemudian nenek dari jalur ayah, kemudian saudara perempuan,

kemudian bibi dari jalur ayah, kemudian putri saudara laki-laki."

Katanya lebih lanjut, "Mereka semua lebih berhak

mengasuh anak laki-laki sampai dia baligh dan lebih berhak

mengasuh anak perempuan sampai dia menikah."

Katanya lebih lanjut, "Apabila ibu menikah lagi maka hak

asuhnya gugur. Apabila suami dari nenek adalah kakek sendiri

maka hak asuhnya tidak gugur."

Katanya lebih lanjut, "Kemudian setelah putri saudara laki-

laki adalah ayah lalu ashabah."

AsyrSyafi'i berkata, "lbu lebih berhak mengasuh anak laki-

laki dan anak perempuan selama dia (anak perempuan) belum

menikah, kemudian nenek dari jalur ibu dan setemsnya ke atas,

kemudian ayah, kemudian kakek yaitu ayah dari a5ah dan

setenrsnya ke atas, kemudian ashabah yang lain yaifu saudara laki-

laki, putra saudara laki-laki, paman dari jalur agfr, puba dari

parnan dari jalur ayah, kemudian nenek yaihr ibu dari ayah,

kemudian ibu-ibunya ibu, kemudian nenek yaitu ibu dari ayahnya

ayah, kemudian ibu-ibunya ayah dan seterusnya ke atas, kemudian

saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan

seayah, kernudian saudara perempuan seibu, kemudian bibi dari
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jalur ibu yang sekandung, kemudian bibi seayah, kemudian bibi

dari lalur ayah."

Katanya lebih lanjut, "Apabila anak kecil telah mencapai

usia 7 tahun dan berakal, maka dia boleh disuruh untuk memilih

antara ayahnya dan ibunya. Apabila dia memilih salah satunya

maka hukumnya berlaku. Apabila menikah lagi maka hak asuhnya

hilang. Bila dia tetap menjadi ummul walad maka hak asuhnya

kembali lagi kepadanya."

Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang kepergian

ayah. Abu Hanifah berkata, "Apabila pemikahan terjadi di Mesir

lalu sang isteri hendak membawa anaknya yang masih kecil maka

sang ayah lebih berhak terhadapnya. Apabila sang isteri tinggal di

tempat yang bukan tempat dilangsungkan akad nikahnya lalu dia

hendak kembali ke tempat terjadinya akad nikahnya maka dia

boleh melakukannya. Dalam hal ini sang isteri lebih berhak dari

sang ayah. Dan sang isteri boleh membawa anak-anaknya ke

tempat yang dekat dengan kota tempat dilangsungkan akad

nikahnya bila ashabah dari anak-anak tersebut bisa melihat anak

kecil laki-laki dan anak kecil perempuan dan kembali pada siang

hari". hnu Abi l-aila juga mengatakan hal yang sama.

Malik berkata, "Ayah boleh mengajak anak-anaknya pergi

bila dia bepergian dengan niat menetap di negeri yang dituju tanpa

bemiat kembali lagi -baik anak-anaknya masih kecil atau sudah

besar-". Dia berkata lebih laniut, "Ashabah ifu seperti ayah bila

sang ayah wafat". Dia berkata lebih lanjut, "hu tidak boleh

mengajak anak-anaknya pergi ke kantor pos (yang jaraknya t 12

mil) dan tempat yang sejenis dengannya."
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Al-Laits dan Asy-Syafi'i juga mengatakan hal yang sarna

dengan perkataan Malik.

Abu Muhammad berkata: Semua yang telah kami sebutkan

berkaitan dengan hak asuh isteri adalah untuk budak-budak yang

ditawan dan diiual. Semuanya hukumnya sama, karena nash-nash

yang telah kami sebutkan maksudnya demikian. Dan jual belinp
tidak batal. Akan tetapi orang yang memiliki anak kecil laki-laki

dan anak kecil perempuan disuruh memilih untuk membiarkan

keduanya pada orang yang berhak mengasuh keduanya, karena

tidak ada dalil yang menyatakan batalnya jual beli tersebut."

Abu Hanifah berkata, "Anak kecil laki-laki dan anak kecil

perempuan tidak boleh dipisahkan dari orang-orang yang memiliki

hubungan keluarga yang semahram dengan keduanya. Apabila

anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan dijual tanpa

maka jual beliqn fidak batal."

Abu Yusuf berkata, "Jual beliryra batal untuk kasus ibu dan

anaknya saja."

Malik, Al-laits dan Asy-Syafi'i berkata, "Dua anak yang

masih kecil dipisah dengan mahramnya kecuali kedua orang

tuanya saja, karena keduanya tidak boleh dipisahkan dari anak-

anak keduanya."

Ahmad bin Hanbal berkata, "Dua anak kecil yang menjadi

tawanan tidak boleh dipisahkan dengan kerabatrya yang

semahram dengan keduanya."
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Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata, "Anak

tidak boleh dipisahkan dari ibunya meskipun sang anak sudah

baligh."

Abu Muhammmad berkata: Kami menyebutkan pendapat-

pendapat di atas unfuk menunjukkan kontradiksi dan rusaknya

pendapatrpendapat tersebut, karena semuanya hanya istihsan

yang tidak ada artinya, dan juga agar diketahui kedustaan orang-

orang yang mengklaim adanya ijma'dalam masalah ini."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Syu'bah dari Amr bin

Dinar dari Abdurrahman bin Famkh dari ayahnya dari Umar bin

I(haththab bahwa dia berkata, "Apabila kalian menjual dua

saudara laki-laki, janganlah kalian memisahkan keduanya."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada

kami: Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin AMussalam

Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar

mengabarkan kepada kami, Utsman bin Umar mengabarkan

kepada kami dari hnu Abi Dzi'b dari orang yang mendengar dari

Salim bin Abdullah bin Umar bahwa dia menceritakan dari

ayahnya bahwa dia (ayahnya) berkata, "Apabila kalian menjual dua

saudara laki-laki janganlah kalian memisahkan keduanya"

Tanyaku, "Kalau begitu pembagiannya Udak seimbang?"

Jawabnya, "Tidak seimbang".

Diriwayatkan dari Utsmm i{b, "Tawanan tidak boleh dijual

kecuali dengan dikumpulkan (udak boleh dipisahkan)."
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Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa jual belinya

batal bila menyelisihi hal tersebut.

2OL5- Masalah, Apabila anak laki-laki atau anak

perempuan telah baligh dan berakal, maka keduanya lebih berhak

menentukan diri sendiri dan berhak tinggal di tempat mana saja

yang dikehendaki keduanya. Apabila dikhawatirkan keduanya akan

terjerumus dalam pengaruh minuman keras atau tabamti atau

ikhtilath (bercampur baur antara laki-laki dan perempuan), maka

ayahnya atau ashabah atau hakim atau tetangganya harus

melarang keduanya dan menempatkan keduanya di tempat yang

bisa diawasi oleh mereka. Telah kami sebutkan pendapat Abu

Hanifah dan Al Hasan bin Hayy yang sama dengan halini.

Dalil tentang kebenaran pendapat kami adalah firman

Allah &,

Wle'iL8*3
" Dan frdaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (Qs. Al An'aam

[6]: 154).

Nabi S juga membenarkan ucapan Salman,

"Berikanlah hak kepada sefiap orang yang berhak."

.b,y $'Jr *i
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ndak ada artinSn membdakan antara lah-laki dan

perempuan dalam masalah ini atau memperhatikan tentang

pemiUnan anak perempuan, karena hal tersebut mempakan
penetapan s5nriat yang tidak diizinkan oleh Allah @. Terkadang

anak perempuan menikah ketika masih dalam alunan dan

terkadang dia menikah ketika usianya telah men@pai 90 tahun.

Terkadang gadis lebih baik dan lebih teliti daripada perempuan-

perempuan bersuami. Setiap orang tahu bahwa pemikahan tidak

menambah akal yang sebelumnya tdak ada dan tdak pula

menambah kebaikan 5nng sebelumnSa tidak ada.

Bila tampak carnpur aduk antara laki-laki dan perempuan

atau terlihat pertuatan maksiat padanya maka wajib
mencegahnSn, berdasarkan firman Allah &,

;r{..,? t1\'u;:}i3,3
"Jadilah kamu oftng Jnng benar-benar Wnegak keadilan."

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

Firman-Nya,

"Dan tolong.menolonglah l<amu dalam (mmgerjal<an)

kebajikan dan blum, dan jangan tolong-menolong dalam betbuat

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

Dan juga firman-Nya,

ij'rs ;'.i',r lF itr G {';{r$G }i g; ijia3
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6;rj5f i $tS"$ifi e;'u,6)

.1 / lr/

J\ o*+

" Dan hendaklah ada di antan l<amu segolongan umat Smng

menyeru kepada kebajikan, menytruh kepada yang mafuf dan

mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang

beruntung." (Qs. Aali Imraan [3]: 104)

2OL6. Masalah, Apabila ayah dan ibu perlu dilayani anak

laki{akinya atau anak perempuannya -baik yang telah menikah

atau tidak menikah- maka anak laki-laki atau anak perempuan

tidak boleh pergi dan dia tidak boleh menelantarkan kedua orang

fuanya, karena hak keduanya lebih besar dari hak suami dan isteri.

Apabila ayah dan ibu tidak memerlukan bantuan, maka suami

boleh menyuruh isterinya pergi ke mana saja asalkan tidak

membahayakan kedua orang tuanya.

Dalilnya adalah firman Allah &,

't$:*JH;
"Bersgkwlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu

bapkmd'(Qs. Llqman [31]: 14)

Firman Allah &,
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fi"fr 4r,!i A(, ei; JrF $r'G 4J
-6ti 

Gtri e,(. i,z6f'i : f.
" Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekufukan

dengan Aku sesuafu yang tidak ada pengetahuanmu tentang ifu,

maka kamu mengikuti keduanSn, dan pergaulilah

keduanya di dunia dengan baik." (Qs. Luqman [31]: 15)

Allah S mewajibkan manusia agar berbakti kepada kedua

orang fua mereka, meskipun keduanya kafir dan mengajak kepada

kekufuran. Barangsiapa yang menelantarkan keduanya maka dia
tidak berbakti kepada keduanya di dunia.

Firman Allah 6b,

i G fi ';4i 
1'., ? ";tU ey"€-,;S i-n:)i;

t,? s'; 4 s; C4 i5 $-\a rX {, 6g
-4i.4JJl1 eq;r{S@

"Dan hendaHah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu

dengan sebaikbaiknya. Jika salah seoftrng di antara keduanya atau
kedua-duanya sampai berumur laniut dalam piemeliharaanmu,

maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada kduanya
perkataan 'ah' dan janganlah kamu membentak mereka dan

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan
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rendahkanlah diimu terhadap merel<a berdua dengan penuh

kesa5nngan." (Qs. Al Israa' llTl:23-241

Telah kami sebutkan sebelumnya pertanyaan seorang laki-

laki kepada Nabi $, "siapakah manusia yang paling berhak aku

perlakrkan dengan baik (paling berhak aku baku)?" Jawab Nabi,

" lbumu, ibumu, lalu ayahmu."

Nabi 4$ juga bersabda,

.;;$trb iu.:r)tii'&
" Durhaka kepada kedua orang fua termasuk salah safu dari

dosadosa b6ar."

Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan apa

yang telah kami sebutkan dan mereka berargumen dengan hadits-

hadits yang gugur (lemah). Di antaranya sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Harits bin Abi

usamah dari Yazid bin Harun dari Yusuf Athi5a"ah dari Tsabit Al

Bunani dari Anas bin Malik, bahwa seorang laki-laki berperang dan

meninggalkan isterinya di rumahnya bagian atas, sementara

ayahnya di rumahnya bagian bawah, dan dia menyuruhnln agar

tidak keluar rumah. [-alu ayahnya mengadu kepada Rasulullah $,
lantas sang isteri meminta izin kepada Rasulullah #b. Maka beliau

bersabda kepadanya, " Bertakwalah kepada Allah dan taatilah

suamimu." Kemudian ketika ayahnya wafat, Nabi $ juga bersabda

demikian kepadanya sehingga dia tidak bisa menghadiri

jenazahnya, lalu Rasulullah $ bersabda, "sesunggwhn5n Allah&
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telah mengampuni dosa4osa a5nhmu karena ketaatanmu
terhadap suamimu."

Yusuf bin Athiyyah matukul hadix dan haditsnya tidak
ditulis.

Diriwayatkan dari jalur Musaddad dari Abdul Wahid bin
Ziyad dari Laits bin Abi Sulaim dari Atha' dari hnu Umar:
Rasulullah $} ditanya tentang hak suami atas isterinya. Maka

beliau menjawab, dan diantara jawabannya adalah, " Dia (isteri)

tidak boleh keluar dari rumahnya krcuali atas izin suaninlm. Bila
dia melakukannya maka malailat Allah, malaikat rahmat dan
malaikat adzab melaknahya sampai dia kembali ke rumahnya atau
bertobat'. [.alu beliau ditanya lagi, "wahai Rasulullah, meskipun
suaminya menzhaliminya?" Jawab Nabi, " Meskipun suamin5n
menzhalimin3m."

l.aits adalah periwayat dha'if. Sangat tdak mungkin
Rasulullah S membolehkan kezhaliman. Redaksinya adalah

tambahan palsu yang tidak diriwayatkan oleh Laits.

Diriwayatkan dari jalur Qasim bin Ashbagh: Abu Al
Awwam mengabarkan kepada kami, Ubaid bin Ishaq -Al Aththar-
menceritakan kepada kami, Hayyan bin Ali Al Anazi mengabarkan
kepada kami dari shalih bin Ha}ryan dari hnu Buraidah dari
Buraidah bahwa Rasulullah ,$ bersaMa,

L|'l -fl.'r,";-'o:t f*. t1-e: * ';t 
,r;)WW\|'r*'oi;f;t
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" santdainSm aku bleh men5ruruh manusia unfuk suiud

kepada s&tna manusia, tenfu aku akan men5ruruh perempuan

sujud kepada suami4n karena mengagungl<an haknSa-"

Diriwaptkan dari jalur Waki' dari Al A'masy dari Abu

Zhabyan dari Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah $ dengan redalsi

yang sama tanpa redaksi " karena mengagungkan hahryE."

Diriwayatkan dari ialur lGalaf bin Khalifah dari Hafsh puba

saudara laki-laki Anas bin Malik dari Anas dari Rasulullah *t,

ii';t L';\ ,;)lX-'o( ;4.'&';
,,,\-

,A, b p'r:,V'rl'tL;|tf
" SeandainSm manusia pnbs suiud kepda s*ama

manusia, tqfu al<an kusuruh Wrempuan suiud kepada suaminya

karena haknW buami) yang agng atasnya."

Diriwayatkan dari jalur Abu Daud: Amr bin Aun

mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Yustrf Al Azraq

mengabarkan kepada kami dari Syarik bin Abdullah Al Qadhi dari

Hushain dari Asy-Sya'bi dari Qais bin Sa'd dari Rasulullah $,

.';:l A'rxJ,J-'o:t $;i
,

c tl

r+)

irr *';
IIA

4lll
,rytjtg 

o'rL*2
o/ '
dl e

.l6it'a,&
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" Seandain5n aku boleh menytruh seseorang suJud kepada

orang lain, tenfu akan kusuruh kaum perempuan sujud kepada

suami mereka karena Allah telah menetapkan hak suami mereka

atas mereka."

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Al Jasur

mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl Ad-Dinawari

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari

mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Al Mustamir mengabarkan

kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim mengabarkan kepada

kami, Musa bin Ali bin Rabah mengabarkan kepada kami dari

ayahnya dari Suraqah bin Ju'syum bahwa dia mendengar

Rasulullah,6$ bersabda,

I o.17 . .. z I o / o 6 z. /o-t\ H. -tl; dl l-t-l
I

t ozt o i
l}) ,

.V"s['rLX'oltif';t
" seandainSn aku boleh -*; seseorang sujud kepada

orzng lain, tenfu akan kusuruh seorang perempuan sujud kepada

suaminya."

Abu Muhammad berkata: Semua hadits di atas batil.

Tentang hadits Abu Buraidah, dalam sanadnya terdapat

Ubaid bin Ishaq yang dikenal dengan sebutan aththar al
muthallaqat Dia adalah orang Kufah yang suka menceritakan

hadits-hadits batil. Dialah orang yang meriwayatkan secara musnad

hadits,

,
t -c\
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.6)r;&*'&
" Onng-orang Jnng mengaiari anak-anak kalian adalah

orang-orang yang palingielek dianam kaliad'.

Hadits ini sangat dusta, karena telah diriwayatkan secara

shahihhadits Rasulullah $,

" sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelaiari Al

Qur' an dan mengaiarkannya."

Sedangkan hadits Mu'a& munqathi', karena Abu Zhabyan

tidak bertemu Mu'a&.

Hadits Anas, dalam sanadnya terdapat Hafsh putra saudara

laki-laki Anas, padahal tidak ada puka saudara laki-laki Anas yang

bemama Hafsh, dan Anas juga tidak memiliki saudara laki-laki

selain Al Barra' bin Malik dari ayahnya dan Abdullah bin Abi

Thalhah dari ibunya. Dan masing-masing dari keduanya tidak

memiliki saudara laki-laki bemama Hafsh. Adapun Khalaf bin

Khalifah, dia bukanlah seorang yang Hafizh.

Tentang hadits Suraqah bin Ju's5rum, ia adalah hadits

munqathi', karena Ali bin Rabah tidak bertemu Suraqah sama

sekali.

Tentang hadits Qais bin Sa'ad, dalam sanadnya terdapat

S!/arik bin Abdullah Al Qadhi, seorang mudallis yang suka

6 z ,o A tlz .z / -o t. / t/. o . o ,to/
.aA-ej olJiJl d- u f F
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menyisipkan hal-hal mungkar dalam hadits dari orang-orang yang
tidak ada kebaikan pada mereka selain tsiqah saja.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin S5nr'aib: Syr'aib bin
Sy,'aib bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab
mengabarkan kepada kami, syu'aib bin Ishaq menceritakan
kepadaku, AI Ar.rza'i mengabarkan kepada kami, yahya -lraihr
hnu sa'id Al Anshari- mengabarkan kepadaku bahwa Basyir bin
Yasar mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Muhshin
mengabarkan kepadanya dari bibinya bahwa dia mengadukan
suaminya kepada Rasulullah S, lalu Rasulullah q$ bersabda

kepadanya,

.))u'rf gfL;:p4uf ;i ehi
'Dhatlah kdudukanmr' O**, l<arena dia adatah surga

abu nqal<amu."

DiriuaSatkan dari jalur Ahmad bin Syur'aib: eutaibah bin
Sa'id, Muhammad bin Manshur, Ahmad bin Sulaiman,
Muhammad bin Basgrsyar, Muhammad bin Al Mutsanna, yunus

bin Abdul A'la, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam
mengabarkan kepada kami -Qutaibah berkata: Al-laits bin sa'd
mengabarkan kepada kami. Muhammad bin Manshur berkata:
Sufuan bin uyainah mengabarkan kepada kami-. Ahmad bin
Sulaiman berkata: Ya'la dan Yazid mengabarkan kepada kami.
Ibnu Al Mutsanna dan hnu Basyqnr berkata: yahya bin sa'id Al
Qaththan mengabarkan kepada kami. Yunus berkata: hnu wahb
mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami.
hnu Abdul Hakam berkata: Syu'aib bin Al-Laits mengabarkan
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kepada kami, Al-Laits mengabarkan kepada kami. Yunus berkata:

Khalid mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Hilal.

Kemudian Al-Laits, Sufuan, Ya'la, Yazid, Yahya, Malik dan hnu

Abi Hilal sepakat meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari

dari Basyir bin Yasar dari Hushain bin Mihshan dari pamannya

dari Nabi $ dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur Hammad bin Zaid

dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Hushain bin Mihshan. Akan

tetapi semua hadits tersebut Udak ada yang shahih, karena

AMullah bin Mihshan dan Hushain bin Mihshan majhul.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Mahmud bin

Ghailan mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad -Az-Zubatn-

mengabarkan kepada kami, Mis'ar -yaihr hnu Kidam-

mengabarkan kepada kami dari Abu Utbah dari Aisyah Ummul

Mukminin, dia berkata: Aku bertanya kepada Nabi $, "Siapakah

manusia yang haknya paling besar atas seorang perempuan?"

Jawab Nabi, " Suaminya." Tanyaku lagi, "Siapakah manusia yang

paling besar haknya atas seorans laki-laki?" Jawab Nabi, " lbungm."

Abu Muhammad berkata: Abu Utbah adalah seorang

periwayat majhul yang tidak dikenal identitasnya. Al Qur'an dan

hadits Nabi $ membatalkan semua itu.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib' Ahmad bin

Utsman bin Hakim Al Kufi mengabarkan kepada kami, Ja'far bin

Aun mengabarkan kepada kami, Rabi'ah bin Utsman

menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Yahya bin Hibban

dari Nahar Al Abdi -orcng Madinah yang tidak bermasalah- dari

Abu Sa'id dari Nabi $ bahwa beliau bersaMa,
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" Hak suami atas isterinya adalah seandainya suaminya

mendeita luka bernanah lalu isteinya menjilati lukanya, maka
isterinya belum menunaikan hak suaminya."

Rabi'ah bin Utsman adalah periwayat majhul.

Diriwayatkan dari jalur Khalaf bin I(halifah dari Abu Hasyim
dari Sa'id bin Jubair dari hnu Abbas, dia berkata: Rasulullah $
bersabda,
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" Maukah kuberitahukan kepada kalian isteri-isteri kalian
yang termasuk penduduk Surga? Mereka adalah perempuan-

perempuan penyat/ang, banyak kefurunan lagi berbakti kepada

suaminya. Bila dia menyakiti atau disakiti, dia akan dabng dan

memegang tangan suaminya seratn mengatakan, 'Demi Allah, aku
bdak akan merasakan tempat pegangan busur sampai engkau

idha'."
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Hadits ini tidak bermasalah. Adhmun adalah tempat

pegangan busur dan tidak ada kaitannya dalam hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syr'aib: Amr bin

Manshur mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Mahbub

mengabarkan kepada kami, Sarrar bin Mujasysyir bin Qabishah Al

Bashri mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah dari

Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyib dari Abdullah bin Amr bin Al

Ash, dia berkata: Rasulullah 6$ bersabda,

,e') V's7'5:r^1 Y )?-*t-z
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"Atlah tidak melihat perempuan yang frdak

kepada suaminya padahal dia membufuhkannya-"

Ahmad bin Syu'aib dan Sarrar bin Mujasysyir adalah

periwayat tsiqah. Dia dan Yazid bin Zurai' didahulukan atas

lainnya. Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah disebutkan 'Sarrar'.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini hasan. Bersyukur

kepada setiap orang yang berbuat baik adalah wajib.

Diriwayatkan dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Amr bin Ali

mengabarkan kepada kami, Yahya -yaitu hnu Sa'id Al Qaththan-

mengabarkan kepada kami, hnu Ajlan mengabarkan kepada kami,

Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi mengabarkan kepada kami dari

Abu Hurairah dari Nabi $, bahwa beliau ditanya, "Siapakah

perempuan yang paling baik?" Jawab Nabi, " Perempuan yang taat
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kepada suaminya bila disuruh, menyenangkann5n bila dilihat dan

menjaga dirinya dan harta suaminya." Hadits inl shahih.

Ada pula hadits shahih lainnya, yaitu hadits yang

diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Al
Mutsanna mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far

mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami

dari Zubaid Al Yami dari Sa'id bin Ubaidah dari Abu AMirrahman
As-Sullami dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah;$ bahwa beliau

bersaMa,

t)")'rlt e a,lt4t tiy 1;X e Gtb \
" Tidak ada ketaatan d";* kemaksiatan, sesungguhnya

kebatan ifu hanya dalam kebaikan."

Riwayat-riwayat dari ulama Salaf sebagai berikut:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari hnu
Juraij: Aku bertanlra kepada Atha', "Apabila seorang laki-laki pergi

meninggalkan isterinya dan isterinya tidak minta izin kepadanya

untuk keluar (dari rumah), apakah dia boleh keluar untuk thawaf di
Ka'bah atau menjenguk orang sakit yang masih semahram

dengannya atau bertakziyah kepada ayahnya yang wafat?"

Temyata Atha' melarang perempuan itu keluar untuk urusan

tersebut.

Ibnu Juraij berkata, "Menurrtku, dia boleh menjenguk

setiap kerabatnya yang masih semahram dengannya."
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Hukum Susuan

2017. Masalah: Adalah kewajiban seorang ibu -baik dia

wanita merdeka maupun budak; baik dalam ikatan pemikahan

dengan seorang suami, dalam kepemilikan seorang tuan, ataupun

terlepas dari dua ikatan ini; baik nasab anaknya dipertemukan

dengan pria yang menanam benih di rahimnya maupun tidak

dipertemukan dengannya- menyrsui anaknya, suka ataupun tidak

suka, sekalipun dia seorang putri khalifah. Seorang ibu dipaksa

untuk menyusui anaknya, kecuali jika dia seorang wanita yang

telah diceraikan.

Jika si ibu adalah wanita yang dicerail<an (muthallaqah), dia

tidak boleh dipaksa untuk menyusui bayr yang benihnya berasal

dari suami yang menceraikannya, kecuali dia menghendaki hal

tersebut. Dia boleh menyusui bayinya, baik ayah si anak suka

maupun tidak suka, baik pria yang menikahinya setelah itu (suami

barunya) menyrkai hal itu maupun tidak suka.

Apabila ibu dan ayah anak yang disusui mengalami

kesulitan, maka ayah hendaknya meminta wanita lain unfuk

menSlusui anaknya. Jika bayi hanya mau menerima air susu

ibunya, si ibu dipaksa untuk menyusuinya, baik dia suka maupun

tidak suka; baik suaminya -iika anak itu miliknya-suka maupun

tidak suka.

Apabila ayah bayr yang disusui tersebut meninggal,

bangkrut fiahrh miskin), atau menghilang sehingga dia tidak

mampu mencarikan ibu susuan, ibu si bayr dipaksa unfuk
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men!rusuinya, kecuali jika kelenjar susunya tidak berproduksi, atau
berproduksi tetapi air susunya berbahaya bagi kesehatan anak,
maka hendaknya suami meminta wanita lain unfuk menymsui bayi
itu. Keberadaan ayahnya diselidiki, jika dia masih hidup dan punya
harta benda.

Jika wanita ini bukan istrinya yang diceraikan, tetapi masih
di bawah perlindungan suami, atau penikahannya di-fasakh, atau
berasal dari pemikahan yang fasid akibat ketidaktahuan, lalu
ayahnya dan dirinya sepakat unhlk mencari ibu susuan dan si bayi
mau men!rusu pada selain puting ibunya, maka pengangkatan ibu
susuan ini diperbolehkan.

Apabila ayah si bayi menghendaki bayi disusui wanita lain,
namun ibunya menolak kemauan tersebut, maka istri berhak
menSmsui anaknya.

Sebaliknya jika ibu si bayi meminta wanita lain untuk
menSnrsui anaknya, namun ayahnya menolak hal itu, maka istri
tidak diperbolehkan melakukan itu, dan dia dipaksa untuk
menyusui anaknya, baik si bayi mau menpsu pada puting wanita
lain maupun tidak mau menerima. I ain halnya jika kelenjar susu

ibunya tidak berproduksi, atau air susunya berbahaya bagi
kesehatan bayinya, maka dalam kasus ini ayah meminta wanita
lain untuk menyusui anaknya.

Apabila dalam seluruh kasus ini si bayr hanya mau
menerima kedua puting ibunya, si ibu dipaksa unfuk men5nrsuinya,
jika kelenjar susunya' memproduksi air susu yang tidak
membahaSrakan si bayi.
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Apabila si bayi tidak mempunyai ayah (yang sah), bisa jadi

karena hubungan intim yang dilakukannya rusak akibat ana,

paksaan, li'an, atau nasab si bayi tidak dihubungkan dengan pria

yang menanamkan benih di rahim ibunya, atau ayahnya telah

meninggal, maka ibu dipaksa untuk menyusuinya. lain halnya, jika

kelenjar susunya tidak berproduksi, atau air susunya berbahaya

bagi si bayi, atau ibunya telah meninggal, atau ibunya hilang dan

belum diketemukan, maka si bayi boleh disusui wanita lain. Dalam

seluruh kasus ini baik anak yang men! rsu memiliki harta benda

maupun tidak.

Jika si bayi mempunyai ayah atau ibu, lalu ayahnya ingin

menyapihnya tanpa meminta pertimbangan kepada ibunya, atau

sebaliknya ibu ingin menyapih bayinya tanpa meminta

pertimbangan suami, penyapihan tersebut bagi salah safu pihaknya

yang menginginkannya hanya boleh dilakukan setelah susuan

sempuma dua tahun. Dalam hal ini baik penyapihan ini

menimbulkan bahaya bagi anak yang disusui, maupun udak

berbahaya

Apabila suami-istri semuanya hendak menyapih si bayi

sebelum genap dua tahun, di sini terdapat rincian hukum. Jika

penyapihan sebelum sempuma dua tahun ini mengakibatkan hal-

hal yang tidak diinginkan terhadap si anak karena dia sakit,

fisiknya masih lemah, atau karena tidak mau makan, misalnya,

maka orang hra tidak boleh menyapihnya.

Jika penyapihan sebelum genap dua tahun ini Udak

mengakibatkan bahaya bagi diri il*, or.mg tua boleh

melakukannya.
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Jika orang fua ingin terus menyr:sui anaknya setelah genap

dua tahun, mereka boleh melakukan ini. Jika salah seorang dari

mereka ingin menyapih anaknya setelah genap dua tahun, narnun

yang lain enggan melakukannya, maka jika penyapihan ini
mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan pada diri il*,
penyapihan Udak diperbolehkan. Demikian haln5n seandainya

orang fua sepakat untuk menyapihnya.

Ketika seorang bayi sudah atnan untuk disapih setelah

genap dua tahun, maka siapapun dari ayah atau ibu yang ingin

menyapihnya -setelah sempuma dua tahun- dia boleh

melakukannya. Sapihan ini merupakan hak anak yang menlrusui,

dan kewajiban ayah dan ibu unfuk men5rusuinya.

Ka,r,rajiban seorang ibu dalam hal ini -jika nasab anak Udak

dipertemukan dengan pria yang menanamkan benih di rahimnla,

atau a5nhnya sudah meninggal, atau menghilang dan tidak diketahui

rimbanya, dan anak yang disusui tidak punya ahli waris, maka susuan

ini menjadi tanggungjawab ibunya. Namun, tidak masalah baginya

unhrk mepersilahkan pihak lain menyrsui anaknya.

Apabila ibu bayi ini berada dalam perlindungan suaminya

dengan pemikahan yang sah, atau hamba sahaya yang sah, maka

ayah wajib memberi mereka nafkah atau mencukupi kebufuhan

sandangnya saja, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, dan

tidak lebih dari itu.

Jika wanita tersebut berada di luar perlindungan suami, di

sini terdapat rincian kasus. Jika wanita tersebut adalah ummu

waladnya lalu dimerdekakan, atau pemikahannya di- fasl<hsetelah

disahkan tanpa thalak -tetapi, seperti kami kemukakan
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sebelumnya bahwa pemikahan menjadi fankh akibat thalak

setelah sebelumnya sah- atau ia dicampuri dengan akad nikah

yang fasid akibat ketidaktahuan, di mana nasab bayinya

dinisbatkan pada ayahnya, atau dithalak raj'i sementara dia sedang

hamil, maka dalam seluruh kasus ini, ayah si anak wajib

memberikan nafkah dan sandang saja, tidak yang lain-

Apabila ayah si bayi tidak mampu secara ekonomi, ibunya

dipaksa untuk menyusuinya. Ibu Udak berhak mendapat apa pun

dari ayah yang miskin. Jika ayahnya menghilang dan memiliki

harta benda, natnun terhalang untuk dimanfaatkan, suami ditunhrt

unhrk memberikan nafkah dan sandang ketika dia telah mampu

memanfaatkan asetrya.

Apabila wanita ini telah dithalak tiga dan masa iddah thalak

raj'i-nya telah berakhir dengan kelahiran anak tersebut, maka

ayahnya (mantan suami) hanya berka*ajiban memberikan biaya

susu anaknya saja.

Jika ibunya rela menyusui si anak, dia berhak memperoleh

upah yang pantas (uirah mitsil dari mantan suaminya- Alasannya,

ayah berkalajiban memenuhi biaya susu -suka maupun tidak

suka- dan udak boleh mengelak darinya dengan dalih "Aku

menemukan orang yang menyusuinya dengan upah yang lebih

murah" atau "tanpa upah".

Apabila ibu bayi ini hanya bersedia menerima upah lebih

besar dari upah yang pantas, sementara ayahnya hanya bersedia

membayar upah yang patas, berarti terjadi kesulitan. Dalam

kondisi demikian, ayah meminta wanita lain unfuk menyusui

anaknya. [-ain halnya jika bayi ini hanya mau men!rusu dari puting
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ibunya, atau ayah hanya menemukan ibu susuan yang air susunya
temyata berbahaya bagi si bayi, atau ayahnya tidak pun5a biaya,
maka dalam kasus ini ibu dipaksa unfuk menyusuinya. Baik ibunya
maupun ayahnya ditekan untuk membayar upah yang pantas -jika
dia tidak pun!/a biaya-. Jika tidak demikian, ia tidak dikenai biaya
apa pun.

Beberapa hal yang kami terangkan di depan merupakan
kewajiban seorang ayah dalam masalah susuan, seperti upah,
nafkah, dan sandang. Baik si anak ini punya warisan harta
maupun tidak; baik anak tersebut perempuan yang telah
dinikahkan oleh ayahnya maupun belum dinikahkan, berbeda
halnya dengan nafkah anak, laki-laki maupun perempuan, Vmg
disapih.

Apabila ayah si anak telah meninggal maka seluruh
ka,vajibannya yang telah kami sebutkan di depan seperti memberi
sandang, nafkah, dan upah jasa susuan, sementara anak tersebut
punya ahli waris, maka kewajiban ini dibebankan kepada ahli
warisnya, sesuai jumlah mereka bukan berdasarkan besaran
warisan yang diterima. hu termasuk golongan ahli warisnya.
Begitu pun istri yang telah dinikahi oleh ayahnya termasuk ahli
waris- Hukum ini berlaku baik anak yang menyusui mempunyai
harta maupun fidak mempunyai harta, mengecualikan kebutuhan
pakaian dan nafkahnya jika dia telah mengonsumsi makanan
(selain ASI).

Jika anak ini tidak memiliki ahli waris, ker,vajiban menyrsui
diberikan kepada ibunya -baik dia termasuk ahli warisnya maupun
bukan. Atas karajiban ini ibu tidak berhak menerima imbalan
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apapun dari aset anak yang disusui. Lain halnya, dengan

kamjiban nafkah ibu yang diambilkan dari aset si anak, jika dia

punya aset sedangkan ibunya tidak punya-

Apabila wanita ini berstatus sebagai hamba sahaya dan

anaknya merurpakan budak bagi tuannya atau milik selain tuannya,

maka kewajiban menyrsui dibebankan pada ibunya,

mengecualikan kebutuhan sandang dan nafkahnya, jika si anak

tidak membutuhkan susuan.

Apabila wanita tersebut budak dan anaknya merdeka, di

sini terdapat rincian hukum. Jika si anak punya ayah atau ahli

waris, maka nafkah, sandang atau upah susuannya dibebankan

pada si ayah atau ahli warisnya, seperti telah disinggung di depan.

Sebaliknya, jika dia tidak punya ayah dan ahli waris, susuannya

dibebankan pada ibunya.

Jika ibunya meninggal, sakit keras, atau kelenjar susunya

tidak berproduksi, sedang dia tidak punya aset, biaya susuan anak

ini dibebankan pada kas Baitul Mal- Jika pembiayaannya

terhambat, biayanya dikenakan pada para tetangga be.rdasarkan

perintah hakim. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Abu Muhammad menyatakan: Dali seluruh keterangan

kami di atas tercantum datam firman Allah &,
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'Dan ibu-ibu he,ndalqa maryrusui anak-analaga selama dua

tahun penuh, bagi 3ang ingin men5ntsui seeftt sempuma. Dan

aSmh menanggtng nafkah dan pakaian merel<a dengan

ara tnng patut. Saeonng frdak dibebani lebih dan
. Janganlah seorang ibu mendeita karena

analagm dan jangan pula seoftng a5nh (mendeita) karena

anakn5n. ,4hli onis pun (berketnjiban) seperti itu pula. Apabila

kduaryn ingtn menSmpih dengan percefujuan dan

pennustmumntan anbra kduaqa, maka tidak ada dos atas

Dan jika kamu ingin meryusukan analonu kepda
orang lain, maka frdak ada doa bagimu mernbqikan

dengan an tmng patut Berbkwnlah kepada Allah dan kehhuilah
bahow Allah Maha Melihat aW gng kamu kerjakan. " (Qs. Al
Baqarah l2l:2331

Pada ayat yang lain Allah S berfirman,
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'Wahai Nabi! Apabik kanu menceraikan isti-istimu mal<a

hendaknSa kamu ceraikan mereka pada vnktu mereka dapat

(menghadapi) iddahnya (yang o,',aiar), dan hitunglah waktu iddah

itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu

keluarkan mereka dart rumahnSa dan ianganlah (diizinkan) keluar

kecuali jika mereka mengeriakan perbuatan keii yang ielas. Itulah

hukum-hukum Nlah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum

Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap diinya

sendii. I{amu tidak mengetahui bamngkali setelah itu Allah

mengadakan suafit ketenfuan tnng baru. Maka apabila mereka

telah mendekati akhir iddahnya, maka ruiuklah (kembali kepada)
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mereka dengan baik atau mereka dengan baik dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu

dan hendaknya kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.

Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang tnng beiman
kepada Allah dan hai akhirat. "(Qs. Ath-Thalaaq [55J: 1-2)

Ayat ini jelas menyinggung soal thalak raj'i. Selanjutya,

Allah @ mengungkapkan tentang iddah dengan hitungan masa

suci dan bulan.

Allah S berfirman,
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"Tempatkanlah mereka (pam isti) di mana kanu bertempat

tinggal menuntt kemampuanmu dan janganlah karnu menjrusah-

kan mereka unfuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka
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(isti-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah

kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian

jika mereka menlrusukan (anak-anak)mu maka berikanlah

imbalanryn kepda mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu

(segala sesuafu) dengan baik; dan iika kamu menemui kesulitan,

maka Wrempuan lain boleh meryrusukan (anak itu) unfukn5n.

Hendaknya orang yang mempun5ai keluasan memberi nalkah

menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas

hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Alkh

kepadan5m. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan

(sesuail dengan apa wng dibeikan Allah kepadanya. Allah kelak

akan memberikan kelapangan setelah kesempitan " (Qs. Ath-

Thalaaq [651 6-71

Sebelumnya, dalam kitab ini, kami telah memaparkan

bahwa firman Allah &,

f 43'f * Ww-
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"Tempatkanlah mereka (para isti) di mana kamu bertempat

tinggal menuntt kemampuanmu dan ianganlah kamu meryrusah-

kan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka

(isbi-isti 
'nng 

sudah dithalak) itu sedang harnil, maka berikanlah

kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan " (Qs. Ath-

Thalaaq [65]: 6) menjelaskan kejadian yang dialami oleh Fathimah
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binti Qais. Maksud para wanita yang diceraikan di sini yaitu wanita
yang dithalak raj'i, bukan wanita yang dithalak tiga.

Seluruh keterangan kami di atas tercanfum dalam beberapa

ayat ini tanpa takwil. Insya Allah, kami akan memaparkan
penjelasan masalah ini pasal demi pasal. Tidak ada daya dan

upaya melainkan atas pertolongan Allah yang Maha Luhur dan

Maha Agung.

Adapun pernyataan kami di awal pembahasan "Adalah

kewajiban seorang ibu-baik dia wanita merdeka maupun budak;

baik dalam ikatan pemikahan dengan seorang suami, dalam

kepemilikan seorang fuan, ataupun terlepas dari dua ikatan ini;

baik nasab anaknya dipertemukan dengan pria yang menanam

benih di rahimnya maupun tidak dipertemukan dengannya -
menyusui anaknya, suka ataupun tidak suka-, sekalipun dia
seorang putri khalifah. Seorang ibu dipaksa unfuk menyusui
anaknya," merujuk pada firman Allah &
*&s 

6; 'br:i5 /a o)

u*.1_ L^:)G &

"Dan ibu-ibu handala3n menSntsui anak-anaknya selama dua

tahun penuh, bagi jnng ingin me4ntsui secam sempuma."(Qs. Al
Baqarah I2l:233l'

Ayat di atas berlaku urnum. lldak halal bagi siapa pun

mengkhusr.skan sesuatu, kecuali apa yang telah dikhususkan oleh
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nash yang shahih. Kalau tidak demikian, dia telah mendustakan

Allah &.

Jika dikatakan, ayat ini sekadar informasi bukan perintah.

Tanggapan kami, pemyataan ini lebih parah, karena Allah

menginformasikan hal tersebut. Orang yang menyalahi kabar dari

Allah, berarti dia sedang mendustakan informasi yang disampaikan

oleh Allah &. Dalam kasus ini terkandung unsur pendustaan.

Demikian ini pendapat hnu Abu Laila, Al Hasan bin Ha5ry,

Abu Tsaur, Abu Sulaiman, dan para sahabatnya. Pendapat yang

berbeda bersumber dari Malik. Terkadang beliau sepakat dengan

pedapat kami, dan kadang menyatakan: "Syarifah (kaum wanita

dari garis ketrrunan ahli bait) tidak dipaksa untuk men5nrsui

anaknya." Pendapat ini sangat keliru, karena ukuran kemuliaan

seseorang adalah ketalc,rraannya. Tidak jarang seorang wanita

keturunan Hasyim atau Absyam putri seorang khalifah meninggal

dalam keadaan menderita. Tidak jarang anak pelacur menjadi

simpanan mja atau sahaya perempuan.

Abu Hanifah menuturkan bahwa seorang ibu tidak boleh

dipaksa untuk menSnrsui anaknya. Pemyataan ini bertentangan

dengan pesan dasar Al Qur'an.

Pemyataan kami "kecuali jika dia seorang wanita yang telah

diceraikan. Jika si ibu adalah wanita yang diceraikan (muthallaqahl,

dia tidak boleh dipaksa untuk menyusui bayr yang benihnya berasal

dari suami yang menceraikannya, kecuali dia menghendaki hal

tersebut. Dia boleh merryusui bayrrlra, baik ayah si anak suka

maupun tidak suka, baik pria yang menikahinya setelah itu (suami

barunya) mengrukai hal itu maupun tidak suka." Sejalan dengan
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firman Allah & dalam surah Ath-Thalaaq setelah mengulas tentang

para wanita yang menjalani masa iddah, '";;A'#36 fl iA aV

@ .#J $A#?AG oLiTi;'S4Wl "kemudian iika mereka

menjntsukan (anak-anak)mu maka beril<anlah imbhnn5a kepda
mere.la; dan musyaornrahkanlah di antara kamu (segala s*uatu)
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan

lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Qs. Ath-Thalaaq

[651,6)

Allah & fidak mengistimewakan wanita yang bersuami

dengan wanita lainnya. Dalam ayat ini juga Allah tidak

memberikan pilihan kepada ayah maupun suami, justru

membebankan susuan kepada para ibu. Dalam kasus ini terdapat
perbedaan pendapat 5nng sudah klasik.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani. Dia berkata:

Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menerima laporan tentang seorang

pria 3nng menikahi seorang wanita. Dia memiliki seorang anak

yang sedang disusui, narnun suaminya keberatan si isbi menlrusui

anaknya. AMullah bin Utbah memutuskan, wanita ifu tidak perlu

menyusuinya.

Kami berpendapat, dia telah mengeluarkan pufusan tanpa
dalil yang melegalkannla. Pemyataan orang selain Rasulullah $
tidak bisa dijadikan hujjah.

Orang yang berhujjah dengan dalil ini, kami perlu ingatkan

dengan hadits berikut. Kami meriranyatkan hadits ini dari jalur

Isma'il bin Ishaq Al Qadhi, Sulaiman bin Harb mengabarkan
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kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari

Ayyub As-Sukhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata:

Abdullah bin Utbah bin Mas'ud menerima laporan tentang biaya

susuan anak. Beliau memutuskan bahwa biaya ifu diambilkan dari

aset si anak. Dia berkata pada walinya, "Seandainya dia tidak

mempunyai harta, akulah yang akan menjaminnya. Tidakkah anda

membaca ayat, '69( ',h +rfg 'gt 'Ahli waris pun berkewajiban

seperti itu pula'. "(Qs. Al Baqarah l2l:233)

Keterangan berikutnya diriwayatkan oleh Ahmad bin Umar

bin Anas Al Ghuzari, Abu Dzan Al Harawi mengabarkan kepada

kami, Abdullah bin Ahmad bin Himawih mengabarkan kepada

kami.

Ibrahim bin Khuraim mengabarkan kepada kami, Abdu bin

Hamid mengabarkan kepada kami, Rauh mengabarkan kepada

kami dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, bahwa

Abdullah bin Utbah bin Mas'ud memutuskan bahwa nafkah anak

kecil diambilkan dari asetnya.

Abdullah bin Utbah berkata pada ahli waris anak tersebut,

"Jika dia tidak punya harta, aku pasti memutuskan kewajiban

nafkah padamu. Tidakkah kau membaca ayat, 'Aji|b *2tSi 'gt

'Ahli wais pun berkewaiiban seperti itu pula'. " (Qs. Al Baqarah

121:2331,

Abdullah bin Utbah mengikuti pendapat yang keliru, tanpa

dalil yang mendukung keshahihahnya. Hendaknya dia mengikuti

pendapat yang benar dan sejalan dengan Al Qur'an. Namun

mereka tidak melakukan semua itu.
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Jika mereka berkata, "Dia menikahinya hanya unfuk
berhubungan intim?" (jawabannya) "Ya, lalu mengapa? Seorang
ibu melahirkan bayi, agar dia menyrsuinya." Hak seomng anak
sebelum hak pria yang menikahinya paska persalinan. MenSmsui

seorang anak tidak menghalangi suami yang baru untuk
menggaulinya.

Adapun pemyataan kami, "Jika seorang istri dan ayah anak
tersebut mengalami kesulitan, agfr boleh meminta wanita lain
untuk menyusui anaknya, dan ini harus dilakukan" sesuai dengan
firman Allah S dalam ayat tersebut, "Dan jika kamu menemui

kesulitan, maka perempuan lain boleh menytsukan (anak iru)
untulmym. " (Qs. Ath-Thalaaq [65]' 6) Ayat ini ditujukan kepada
para ayah dan ibu berdasarkan nash.4/ Qur'an.

Statemen kami "Jika bayi hanya mau menerima air susu

ibunya, si ibu dipaksa unfuk men5nrsuinya, baik dia suka maupun
tidak suka; baik suaminSa -jika anak itu miliknya-suka maupun
tidak suka." Berdasarkan firman Allah Sb,

* hw-i,_651giai,ti+-i
'Sunggah rugi maela Wng membunuh

karena kebdohan tanp pengebhuan "(Qs. Al-An'am t6]: 140)

Pada ayat yang lain Allah berfirman,

;{ IF iyr6 15 iL;G,t

is'r';

'tfiii ni lF

I ,60-l - Al Muhaua



"Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan

jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan " (Qs. Al

Maa'idah [5),21

Allah juga berfirman,

'ryt \4s 343 {

*Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan

jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris

pun fterkewajiban) seperti itu pula. " (Qs. Al Baqarah l2l: 2331

Tidak menSmsui anak sendiri jelas tindakan yang membahayakan.

Riwayat berikut shahihdari Rasululluh #, 'a1;71 ;etr e';-l ,,
?$ "Barangsiapa yang tidak mengasihi orang lain, Alkh tidak akan

mengasihaninya. "

Kami meriwayatkan dari berberapa jalur secara mutawatir

dan sangat shahih. Di antaranya riwayat dari jalur Waki' dari

Isma'il bin Abu Khalid dari Qasi bin Abu Hazim, dari Jarir bin

Abdullah Al Bajili dari Rasululluh #.
Adapun pernyataan kami "Apabila ayah bayi yang disusui

tersebut meninggal, bangkrut fatuh miskin), atau menghilang

sehingga dia tidak mampu mencarikan ibu susuan, ibu si bayi

dipaksa untuk menyusuinya, kecuali jika kelenjar susunya tidak

berproduksi, atau berproduksi tetapi air susunya berbahaya bagi

kesehatan anak, maka suaminya meminta wanita lain untuk

menyusuinya", berdasarkan alasan yang kami kemukakan pada

:rt", A '!$ s; \i,1,

'(^y-'r'* *rr;i
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pasal sebelumnya. Keberadaan ayahnya diselidiki, jika dia masih
hidup dan punya harta, karena memenuhi kebufuhan susu

anaknya adalah kewajibannya.

Sedangkan statemen kami, "Jika wanita ini bukan istrinya
yang diceraikan, tetapi masih di bawah perlindungan suami, atau
penikahannya di-fasakh, atau berasal dari pemikahan yang fasid
akibat ketidaktahuan, lalu ayahnya dan dirinya sepakat untuk
mencari ibu susuan dan si bayi mau men!rusu pada selain puting
ibunya, maka pengangkatan ibu susuan ini diperbolehkan.,',
sejalan dengan firman Allah I$i,

K$. & <$ flsi YHLS n,i,5 ey

'Dan jika kamu ingin merryrusul<an anal<nu kepada orang
lain, maka tidak ada dosa bagimu,"(Qs. Al Baqarah [2]: 233) Ayat
ini tidak lain adalah sapaan Allah kepada para orang tua: ibu dan
bapak.

Adapun pemyataan kami "Lain hanya jika kelenjar susu
ibunya tidak berproduksi, atau air susunya berbahaya bagi
kesehatan baynya, maka dalam kasus ini ayah meminta wanita
lain unfuk men5rusui anaknya. Apabila dalam seluruh kasus ini si

bayr hanya mau menerima kedua puting ibunya, si ibu dipaksa
untuk menSrusuinya, jika kelenjar susunya memproduksi air susu
yang tidak membahayakan si bayr.", sesuai dengan alasan yang
baru saja kami sebutkan, yaitu firman Allah &,
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,F, :ejie, i^ '!$ S; t;je,e,4t Tt43 {

'Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan

jangan pula seorang a5nh (menderita) karena anaknya. Ahli waris

pun (berkewajiban) seperti itu pula. " (Qs. Al Baqarah l2l: 233)

berikut seluruh daiilyang kami sebutkan pada pasaltersebut.

Adapun pem5ntaan kami "Apabila si bayi tidak mempunyai

ayah (yang sah), bisa jadi karena hubungan intim yang

dilakukannya rusak akibat zina, paksaan, li'an, atau nasab si bayi

udak dihubungkan dengan pria yang menanamkan benih di rahim

ibunya, atau ayahnya telah meninggal, maka ibu dipaksa untuk

menlusuinya.", sesuai dengan firman Allah &, "Janganlah

seorang ibu menderita karena anaknya, "(Qs. Al Baqarah l2l: 2331

berikut alasan yang kami sebutkan bersama ayat ini pada pasal

tersebut.

Sementara pemyataan kami, "Jika si bayi mempunyai ayah

atau ibu, lalu ayahnya ingin menyapihnya tanpa meminta

pertimbangan kepada ibunya, atau sebaliknya ibu ingin menyapih

bayinya tanpa meminta pertimbangan suami, penyapihan tersebut

bagi salah sah.r pihaknya yang menginginkannya hanya boleh

dilakukan setelah susuan sempuma dua tahun. Dalam hal ini baik

penyapihan ini menimbulkan bahaya bagi anak yang disusui,

maupun tidak berbahaya.

Apabila suami-istri semuanya hendak menyapih si bayi

sebelum genap dua tahun, di sini terdapat rincian hukum. Jika

'Ajib +rrSi
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penyapihan sebelum sempuma dua tahun ini mengakibatkan hal-
hal yang tidak diinginkan terhadap si anak karena dia sakit,

fisiknya masih lemah, atau karena tidak mau makan, misalnya,

maka orang h-ra tidak boleh menyapihnya." Sesuai dengan firman
Allah SI,

36 a'&( *;'u,'.jf';;;LlLg6 s

"Dan ibu-ibu hendaknya menjrusui anak-anaknya selama dua
tahun penuh, bagi yang ingin men5rusui secara sempurna. "(es. Al
Baqarah [2]:2331

Juga, sesuai dengan firman Allah &,
,L.

L .& &5(' i6 W,rV &'J$'- 66 oy

'Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan
perrnusyaotmratan antara kduanya, maka tidak ada dosa atas

"(Qs. Al Baqarah 121: 2331

Mengenai kewajiban menghindari perkara yang berbahaya

bagi bayi yang men!rusui, sejalan dengan firman Allah yang telah
kami singgung di depan, yaitu

2 y ds, rtr'!j;1 7; u yry46 343 {
'Janganlah seorang ibu mendeita karena anakn5n dan

jangan pula seorang a5nh (menderib) karena anaknya. " (Qs. AI

er;G)\'"dJ
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Baqarah [2]: 233ll Diperkuat dengan berbagai dalil yang kami

sebutkan bersama ayat ini.

Sementara itu pemyataan kami, 'Jika orang tua ingin terus

menyusui anaknya setelah genap dua tahun, mereka boleh

melakukan ini.", sebab tidak ada nash yang melarang tindakan

tersebut, bukan karena kepuhrsan ini adalah hak suami, jika anak

tersebut lahir dari rahim iskinya. Pemberian ASI menjalin

silaturahim antara ibu dan anaknya. Allah & meurajibkan

silaturahim- Karena itu, tidak seorang pun boleh melarang sesuatu

yang telah diwajibkan oleh Allah &. Hal ini berdasarkan hadits

shahihdari Rasulullah $$, 
-# 

e rbJc- til "Tidak ada ketaatan

dalam makiat. "

Adapun statemen kami "Jika nasab anak tidak

dipertemukan dengan pria yang menanamkan benih di rahimnya,

atau ayahnya sudah meninggal, atau menghilang dan tidak

diketahui rimbanya, dan anak yang disusui tidak punya ahli waris,

maka susuan ini menjadi tanggungjawab ibunya. Namun, tidak

masalah baginya untuk mempersilakan pihak lain menyrsui

anaknya." Sejalan dengan firman Allah &,

"Dan ibu-ibu het*la5a merryruani anak-anaknya selama dua

tahun penuh, bagi yang ingin menytsui seara sempuma."(Qs- Al

'"V1iX.';Lf ;l;"oll,jit'a;;jL$15S
g

i;G)\'"d;\
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Baqarah l2l: 233)rDalam kasus ini, anak tersebut tidak punya anak

dan ahli waris. Ia sepenuhnya menjadi tanggungjawab ibunya.

Selanjutnya, statemen kami "Apabila ibu bayi ini berada

dalam perlindungan suaminya dengan pemikahan yang sah, atau

hamba sahaya yang sah, maka ayah wajib memberi mereka nafkah

atau mencukupi kebufuhan sandangnya saja, sebagaimana telah

diterangkan sebelumnya, dan tidak lebih dari ifu", sesuai dengan
firman Allah &,

"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian

mereka dengan cara yang patut. "(Qs.Al Baqarah I2l 233l'

Pemyataan kami "Jika wanita tersebut berada di luar

perlindungan suami, di sini terdapat rincian kasus. Jika wanita
tersebut adalah ummu waladnya lalu dimerdekakan, atau

pemikahannya di-fasakh setelah disahkan tanpa talak -tetapi,
seperti kami kemukakan sebelumnSn bahwa pemikahan menjadi

fasakh akibat thalak setelah sebelumnp sah- atau ia dicampuri

dengan akad nikah yang fasid akibat ketidaktahuan, di mana nasab

bayrnya dinisbatkan pada ayahnyra, atau dithalak nj'i sunentara
dia sedang hamil, maka dalam seluruh kasus ini, alnh si anak wajib

memberikan nafkah dan sandang saja, tidak yang lain.

Apabila ayah si bayi tidak mampu secara ekonomi, ibunya

dipaksa untuk menyusuinya. hu tidak berhak mendapat apa pun

dari ayah yang miskin. Jika aphnya menghilang dan memiliki

harta benda, namun terhalang unfuk dimanfaatkan, suami dituntut

" o- jfiu. ;#4"ii,, fr' rllfg;
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untuk memberikan nafkah dan sandang ketika dia telah mampu

memanfaatkan asetnya." Begifu juga jika suaminya menolak dan

dia punya aset, sesuai dengan firman Allah &,

"Dan kewajiban ayah menanggung nalkah dan pakaian

mereka dengan cara yang patuf. "(Qs. Al Baqarah l2lr 233)

Ketika Allah I& mewajibkan nafkah tersebut kepada ayah

maka dia menjadi utangnya, jika dia punya aset. Apabila dia tidak

mempunyai aset, maka kasusnya merujuk pada firman Allah &,

"qir. (, {1 6) Xfr ,594 {
"Allah frdak membebani kepda seseorang melainkan

(sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. " (Qs. Ath-

Thalaaq 1651 7l

Ketika seorang ayah yang tidak mampu tidak dibebani apa

pun, maka tidak boleh menuntutnya di saat dia mampu memenuhi

kebutuhan yang tidak dibebankan padanya. Tetapi, jika dia

mempunyai kelapangan rqeki dan susuan terus dilanjutkan

(sekalipun sudah genap dua tahun), maka dia dibebani segala

biaya.

Adapun pernyataan kami "Apabila wanita ini telah dithalak

tiga dan masa iddah thalak rai'inya telah berakhir dengan

kelahiran anak tersebut, maka ayahnya (mantan suami) hanya

berkanrajiban memberikan biaya susu anaknya saja", sejalan

dengan firman Allah &,

" s- iyjt\;'&:5j.#, fr, rjgt tp;

/
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'Dan jika mereka (isti-isti yang sudah dithalak) itu sedang
hamil, maka benkanlah kepada mereka sampai mereka
melahirkan, kemudian jika mereka menSrusukan (anak-anak)mu

maka berikanlah imbalann5a kepada mereka," (es. Ath-Thalaaq

[65]:6)

Sebelumnya, karni telah jelaskan bahwa nash ini han!^
berkenaan dengan para wanita yang dithalak raj i s*tm hadits

Fathimah binti Qais.

Adapun pmryataan karni, "Jika ibunya rela menyusui si

il*, dia berhak memperoleh upah yang pantas (ujnh mitsil) dari
mantan suaminya. Alasannya, a5ah berkalajiban memenuhi biaya
susu -baik suka maupun udak suka- dan tidak boleh mengelak
darinya dengan dalih 'Aku menemukan orang yang menyr_rsuinya

dengan upah yang lebih murah' atau 'tanpa upah'," sejalan
dengan firman Allah &,

K4. t#V'"6A 't^36 # ',,:ij ag

€A ii A;fi?Is ob

'Kemudian jil<a merel<a menSrusukan (anak-anak)mu maka
berikanhh imbalannSn kepda merela; dan mus5nwarahl<anlah di
antan kamu (tegala sauafu) dengan baik; dan jika kamu menemui

(.t

c;-

b. ru())r^
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kesulikn, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)

untuknya. "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Allah $ mewajibkan pembayaran upah kepada para ibu,

kecuali dalam kondisi sulit. Ia'asur (kesulitan) dalam bahasa Arab,

bahasa yang digunakan Al Qur'an, merupakan tindakan yang

dilakukan beberapa orang pelaku. Jika istri menerima upah yang

telah ditetapkan Allah padanya dengan besaran yang pantas,

berarti dia tidak mempersulit mantan suaminya.

Demikian pula jika seorang wanita tidak mempersulit

mantan suaminya, istri berhak menerima upah dalam besaran

yang pantas.

Adapun pemyataan kami, "Apabila ibu bayi ini hanya

bersedia menerima upah lebih besar dari upah yang pantas,

sementara ayahnya hanya bersedia membayar upah yang pantas,

berarti terjadi kesulitan. Dalam kondisi demikian, ayah meminta

wanita lain unfuk menymsui anaknya.", dengan imbalan yang

pantas, atau lebih rendah, atau tanpa imbalan sama sekali, kalau

memang ada.

Adapun pernyataan kami, "Lain halnya jika bayi ini hanya

mau men!rusu dari puting ibunya, atau ayah hanya menemukan

ibu susuan yang air susunya temyata berbahaya bagi si bayi, atau

ayahnya tidak punya biaya, maka dalam kasus ini ibu dipaksa

unhrk menyusuinya. Baik ibunya maupun ayahnya ditekan unfuk

membayar upah yang pantas -jika dia tidak punya biaya- jika

tidak demihan, dia tidak dikenai biaya apa pun.", relevan dengan

firman Allah &,
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"Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain

boleh menSrusukan (anak itu) untuknya. Hendaknya orang yang
mempunyai ke/uasan memberi nafkah menurut kemampuannya,
dan orang yang terbatas rezekinya, hendaknya memberi nafkah
dari harta yang diberikan Attah . Attah tidak membebani
kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa,yang dibeikan
Allah kepadanya. Allah ketak akan memberikan kelapangan
setelah kesempitan. " (Qs. Ath-Thala aq [6b1: 6-Zl

Statemen di atas sesuai dengan firman Allah &,

-3G {
'Janganlah seorang ibu mendeita karena anaknya dan

jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.,,(es. Al
Baqarah I2): 233) seperti kami ungkapkan sebelumnya tentang
kewajiban bersikap kasih sayang kepada anak.

Selanjufurya, pemyataan kami ,,Beberapa hal yang kami
terangkan di depan merupakan kewajiban seorang ayah dalam
masalah susuan, seperti upah, nafkah, dan sandang. Baik si anak
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ini punya warisan harta maupun tidak; baik anak tersebut

perempuan yang telah dinikahkan oleh ayahnya maupun beium

dinikahkan, berbeda halnya dengan nafkah anak, laki-laki maupun

perempuan, yang disapih.", mengingat Allah t@ mewajibkan

seluruh point-point yang telah kami paparkan di depan.

Allah tidak mengecualikan kasus jika anak yang disusui

mempunyai harta (warisan dari orang tuanya), tidak pula kasus jika

anak tersebut perempuan dan telah bersuami, "Dan Tuhanmu

tidak lupa. "(Qs. Maryam [19]: 64)

Allah Is mewajibkan setiap orang untuk memberikan

nafkah kepada keluarganya yang diambilkan dari hartanya, suami

berka,vajiban menafkahi istrinya, dan tidak boleh membenturkan

perintah Allah satu sama lain, sesuai firman Allah &,

fiiL W *i.b1;i i'i# * b'b4;
"sekiranya (Al Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka

menemukan banyak hal yang bertenkngan di dalamnya."(Qs. An-

Nisaa' l4h 82),

Adapun pemSntaan kami, "Apabila ayah si anak telah

meninggal, maka seluruh kewajibannya yang telah kami sebutkan

di depan seperti memberi sandang, nafkah, dan upah jasa susuan,

sementara anak tersebut punya ahli waris, maka kewajiban ini

dibebankan kepada ahli warisnya, sesuai jumlah mereka bukan

berdasarkan besaran warisan yang diterima. Ibu termasuk

golongan ahli warisnya. Begitu pun istri yang telah dinikahi oleh

ayahnya termasuk ahli waris. Hukum ini berlaku baik anak yang

menyusu mempunyai maupun tidak mempunyai harta,
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mengecualikan kebufuhan pakaian dan nafkahnya jika dia telah
mengonsumsi makanan (selain AS0." Berdasarkan firman Allah &,

5K i "a-ijt\ ;#4 ";A,

A',!$ s; \;li\45 TL#

4ti 'J4

fr ,jjli S;
{ "\iA 'it 

"{.x
e(,
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"9," Dan ayah menanggung nafkah dan pakaian

mereka dengan ara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih
dari kaanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena
anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti ifu pula. " (Qs. Al
Baqarah I2l:233)

Jika dikatakan, ahli waris tidak boleh menderita (akibat

menanggung beban saudaranya). Hal tersebut diriwayatkan dari
Ibnu Abbas, dari jalur yang di dalamnya terdapat Asy'ats
bin Sawwar, dia periwayat yang dha'if.

Tanggapan kami, benar, di antara tindakan yang berbahaya
yaitu tidak men5msui anak yang masih membutuhkan air susu ibu.
Bagaimana tidak demikian, firman Allah & 'seperti ifu pula,"
mengisyaratkan pada objek yang jauh, bukan oblek dekat.

Pengertian ini telah disepakati oleh para ahli bahasa Arab, bahasa

yang digunakan Allah unfuk menyapa umat manusia. Jadi, jelas

isyarat tersebut merujuk pada kata 're;:elf'dan 'sandang'.
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Kami telah mengemukakan orang yang berpendapat

demikian dalam Kitab Nafkah di buku ini. Kami tidak akan

mengulangnya. Di antara mereka yaihr umar bin Al Khaththab,

Zaid bin Tsabit, dan lain sebagainya. ndak ada hujjah berupa ayat

Al Qur'an bagi pihak yang menyalahi pendapat tersebut-

Kasus ini termasuk masalah yang mereka sanggah

sekalipun dikemukakan oleh Umar dan Zaid bin Tsabit. Padahal, di

sini tidak ditemukan seorang sahabat pun yang menyalahi

pendapat mereka. Mereka memandang buruk pendapat ini ketika

sejalan dengan hawa nafsunYa.

Sedangkan pemyataan kami "Jika anak ini tidak memiliki

ahli waris, kewajiban men5nrsui diberikan kepada ibunya -baik dia

termasuk ahli warisnya maupun bukan-. Atas kewajiban ini ibu

tidak berhak menerima imbalan apapun dari aset anak yang

disusui. [-ain halnya, dengan kauajiban nafkah ibu yang diambilkan

dari aset si anak, jika dia punya aset sedangkan ibunya tidak

punya", sesuai dengan firman Allah &,

-{6{e
'Janganlah seorang ibu mendertb karena anakn5n dan

jangan pula seonng ainh (menderib) karena anakn5m'" dan

firman-Nya,

fu( ;l; 'uflJif ;S) LiY;6

'Dan ib*ibu hendalm5n men5rusui anak'anak4n selama dua

tahun Wnuh. "(Qs.Al Baqarah tZl:2331

-J$, A '!$ 7; u^{o,n46
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Adapun pemyataan kami, "Jika ibunya seorang hamba

sahaya sedangkan anaknya budak milik seorang hran atau milik
orang lain, maka susuannya dibebankan kepada ibunya,

mengecualikan nafkah dan sandangnya setelah anak disapih",

sesuai dengan dua nash tersebut di atas. Seorang hra tidak

mewarisi budaknya, karena secara otomatis fuan menguasai aset

budaknya -sekalipun dia kafir- begitu budaknya meninggal.

Statemen kami, "Apabila wanita tersebut budak dan

anaknya merdeka, di sini terdapat rincian hukum. Jika si anak

punya ayah atau ahli waris, maka nafkah, sandang atau upah
susuannya dibebankan pada si ayah atau ahli warisnya, seperti

telah disinggung di depan. Sebaliknya, jika dia tidak punya ayah

dan ahli waris, susuannya dibebankan pada ibunya", sejalan

dengan dalil yang telah kami sebutkan di depan, dan tidak perlu

kami ulangi di sini. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Adapun pemyataan kami, "Jika ibunya meninggal, sakit

keras, atau kelenjar susunya tidak berproduksi, sedang ia tidak
punya aset, biaya susuan anak ini dibebankan pada kas Baihrl Mal.

Jika pembiayaannya terhambat, biayanya dibebankan pada para

tetangga berdasarkan perintah hakim.", sejalan dengan sabda

Rasurullah #, 
-";o 't( 'l- y 6t+ :i S"s '! j ,y 'Baranssiapa

yang meninggalkan utang atau tanggungan maka dia menjadi
tanggungiawabku. "atau sebagaimana sabda Rasulullah $.

Juga, sejalan dengan firman Allah &,
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*\Ai3,-Ui )€\') ;{r;1ii ,s;26i:

"Dan berbuat baiktah kepada kedua orang tua, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang mbkin, tetangga dekat dan

tetangga juuh,l teman sejawat. " (Qs- An-Nisaa' [4]: 36) Berbuat

baik kepada tetangga adalah wajib dan diperintahkan. Allah

tempat memohon segala pertolongan.

Demikian ulasan Kitab Thalak dan berbagai masalah yu.,g

terkait dengannya. Segala puji yang tak terkira bagi Allah. Semoga

shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad $
dan keluarganya. Hanya Allah yang mencukupi kita dan sebaik-

baik wakil.

***

t Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan

kekeluirgaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.
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\fuU,;[*]1t ifut *V
KITAB DAM, QISHASH, DAN DIYAT

2018- Masalah: Di sisi Allah tidak ada dosa setelah

syirik yang lebih besar dari dua hal:

Pertama, sengaja meninggalkan shalat fardhu hingga

waktunya habis.

Kedua, membunuh seorang mukmin atau mukminah secara

sengaja tanpa alasan yang dibenarkan-

Mengenai dosa meninggalkan shalat fardhu telah

dipaparkan dalam Kitab Shalat. sedangkan, mengenai larangan

membunuh, Allah S berfirman,

(r;iyrzi'J56EA 541"
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"Dan tidak pafut bagi seorang yang beriman membtnuh
seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (frdak

sengaja). "(Qs. An-Nisaa' 141:92) dan firman Allah &,

rer.s:\g3g::L39;t_SS
6t'i A36Si35 *t,^t #4tAYrL€

@r+;
'Dan membunuh seorang yang beiman

dengan sengaja, maka ialah neraka Jahanam, dia kekal
di dalamnya. Alkh murka kepadanya, dan melaknatnya serta

menyediakan azab yang besar baginya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 93)

Karni meriwa5ratkan dari jalur Al Bukhad, Ali bin Abdullah

mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al
Ash mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin
Umar bin Al Khaththab, dia menyatakan: Rasulullah S bersabda,

o t o | ,, c o -. " : . t o t?, 'r,.. 1.
Y-?r- fi t/ Yi ;f * G,y#l Jl, Y

Gr. 11;

"Seonng mukmin selalu dalam agamantn selama

dia tidak mengalirkan damh 5nng hamn."

Al Bukhari menuturkan: Ahmad bin Ya'qub

kepada kami, Ishaq bin Sa'id tersebut di atas mengabarkan kepada

Wl - Ar Muhaua



kami, dari ayahnya bahwa dia mendengamya menceritakan dari hnu

Umar, bahwa dia berkata,

t"ri te'F\ C:r\t ?vrr"u;t,
,t, -p {Fr 1fur UL:tA*

"Sunggwh, di antara pukan sutt Sang tidak ada jahn keluar

bagi omng yang diriryn terjebak di dalamn5n yaitu mengalirkan danh

Sang hanm tanpa alasan Snng benar."

201-9. Masalatr: Perrrbunuhan tertagi dua, sengaja dan

tidak diserrgaja.

Dalilnya 5raitu dua alat png telah disebutkan di atas. Allah &
tidak menyebutkan kategori pernbunuhan yang ketiga. Namun, safu

kaum mengldaim pembunuhan kategori tiga, yaitu 'amdul khatha

(tampak disengaja padahal tidak demikian). Pendapat ini fasid,karena

fidak diduhrng dengan dalil nash salna sekali. Karni telah

menjelaskan bantahan terhadap beberapa a/sar pendularng pendapat

ini dalam Kitab Al lshaL segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam-

Bersamaan dengan ihr, kalangan Hanafiah dan $nfi'\ah,
menambah satu kategori lagi Snitu pembunr*ran syibhul 'amd {rnnp
pernbunuhan disengaja). Mereka menyalahi beberapa aMr yarg

tertantahkan, lang sebagai dalil tentang sifat diiat darr

hukum lainnya, sebagaimana telah kami jelaskan pada pernbahasan

yang lain.

AlMuhalla - @
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Menurut mereka, pembunuhart syibhul 'arndterbagi dua:

Pertama, pembunuhan yang sengaja dilakukan oleh
seseorang dengan safu cara lnng mana cara tersebut kadang bisa
mematikan dan kadang tidak mernatikan.

Abu Muhammad menanggapi, pembunuhan seperti ini
dikategorikan pembunuhan sengaja png dikenai qishash atau diyat,
seperti layaknya pembunuhan disengaja lainnya, karena mengandung
unsur penyerangan. Allah @ berfirman,

U'Gt t1 J4 A;b1"t "&e,ss;i ;S
*Oleh sebab ifu barangsiapa menyerang kamu, maka

seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. "
(Qs. Al Baqarah l2):194)

Kedua, serangan yang sengaja dilakukan terhadap
seseorang yang mana tindakan seperti ini biasanya sama sekali
tidak akan mematikan. Perbuatan ini bukan pembunuhan
sengaja bukan pula pembunuhan tidak sengaja. Dalam kasus
seperti ini pelakunya hanya dikenai sanksi moral saja.

Di antara pendapat yang aneh di sini, kalangan Hanafiah
menyatakan, bahwa orang yang mengambil batu kecil dari
bangunan, lalu secara sengaja memukulkannya ke kepala
seorang muslim, kemudian terus memukulinya hingga kepalanya
pecah, maka dia tidak dikenai qishash, dan tidak dikategorikan
sebagai pembunuhan disengaja.

Demikian halnya, seandainya seseorang sengaja memukul
kepala orang lain dengan kayu tebal hingga kepalanya pecah,
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otaknya keluar, dan tewas. Kasus ini tidak ada bedanya dengan

kasus di atas.

Kalangan Malikiah berpendapat, siapa yang memukul

paha seorang muslim lalu orang yang dipukul itu meninggal

setelah pukulan tersebut, maka dia dikenai qishash, dan orang

yang memukul harus dikenai hukuman mati. Mendengarkan dua

pendapat ini sudah cukup, tidak perlu susah-payah

menyanggahnya.

Abu Muhammad r&, menyatakan: Praktik pembunuhan

tidak sengaja yaifu, misalnya seseorang melempar sesuafu yang

kadang dapat mematikan lalu mengenai seorang muslim tanpa

disengaja, lalu orang yang terkena lemparan ini meninggal; atau

mengenai seorang muslim dan tewas saat ifu juga, seluruh

praktik ini disepakati sebagai pembunuhan tidak disengaja, yang

mana pelakunya tidak dikenai qishash.

Praktik pembunuhan tidak sengaja lainnya, misalnya

seseorang membunuh orang lain yang dianggap kafir di daerah

musuh, ternyata dia seorang muslim, atau membunuh orang lain

atas dasar penafsiran pribadi bukan taklid- Dia yakin

pendapatnya benar, namun temyata keliru.

Dalil pendapat kami tentang orang yang membunuh di

daerah musuh adalah firman Allah &,

{*?,?i3 3;:-6)Lai
t';t*l

z-z/- ,,
Jr .r:4, .

4>s

,1 -$L=$6("$,a
29e tly'aL*
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"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena
tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya
yang beriman serta (membusnr) tebusan yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh ifu), kecuali jika mereka (keluarga si
terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari
kaum yang memusuhimu, padahal dia onng beriman, maka
(hendaknya si pembunuh) mernqdel<akan hamba ahala J/ang
beriman. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Kata ;4 (dari) dalam ayat di atas bermakna .r (di dalam),

karena seluruh ulama sepakat bahwa ada seorang anggota kaum
l<afir harbi yang memeluk Islam, lalu keluar menuju negeri Islam,
lalu seorang muslim membunuhnya secara tidak sengaja. Dalam
kasus ini, si pembunuh dikenai kewajiban membayar diyat pada
anak korban dan ahli warisnya yang kafir. pendapat ini shahih.
Segala puji bagi Ailah Tuhan semesta alam.

Mengenai pelaku takwil (mubwwij sejalan dengan
keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Daud As-Sijistani,
Musaddad mengabarkan kepada kami, yahya bin Sa,id AI-
Qaththan mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b
mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa,id Al Maqburi

,p;t
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menceritakan kepadaku: Aku mendengar Abu Syuraih Al Ka'bi

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

,ot. t o(,J]r^ d
I
lzzSz

il;'ti ,W
/o. tl'r! o r.J+ 4J E L_f)
'SAt 

tr"^-lu-"olt

91'a dt;'
to o z.l z * / o//.l&n dl ...^, q

'},g)t ti6 "& bt;'fr t;-

^isa,}t/
,d;;

"Wahai kalangan Khua'ah, kalian telah membunuh

seorang warga Hudzail, akutah aqilny*. Bamngsiapa J/ang

terbunuh setelah pemSntaanku ini, maka keluarganya diberikan

dua pilihan: menaik diyat atau membunuhnya."

Abu Muhammad menyatakan: Tidak disangsikan lagi, suku

Khuza'ah membunuh pria tersebut berdasarkan penafsiran mereka

bahwa mereka boleh membunuhnya. Pendapat yang sama kami

tujukan pada orang yang mengemukakan huijah berupa nash

kemudian dia membunuh secara sengaja berdasarkan

penafsirannya yang fasid, menyalahi dalil nash, atau bertaklid pada

orang yang melakukan tak\ ril dan temyata keliru, dia wajib di-

qishash.

Hadits ini merupakan informasi tambahan dari hadits

Usamah bin Zaid dan Khalid a$, terkait hukuman mati yang

dilakukan l(halid terhadap oftmg yang membunuh anggota suku

Khuzaimah berdasarkan penafsiran suahr ayat. Juga, tambahan

informasi dtas pembunuhan yang dilakukan oleh Usamah terhadap

2 Al Aqil, ahli waris ashabah. Kalangan yang berhak mervnma di5nt
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pria yang telah mengucapkan Laa ilaha ilattahu (tidak ada tuhan
selain Allah). Tambahan tentu saja tidak boleh ditinggalkan.

2a2a - Masalah: orang sakit jiwa tidak dikenai hukum
qishash akibat tindakan kejahatannya di saat gila. Begihr juga
orang mabuk tidak dikenai qishash akibat tindakannya di saat
mabuk -yang menghilangkan akal sehatnya- dan anak yang
belum baligh. orang-orang yang disebutkan di atas tidak dikenai
diyatdan qishash.

Ketiga orang ini sama seperti hukum binatang piaraan,
sebagaimana keterangan yang karni kemukakan dalam
pembahasan thalak dan tema lainnya. yaifu, keterangan dalam
hadits shahih tentang pengangkatan qalam (pena) terhadap anak
kecil hingga dia baligh, orang gila hingga dia waras, dan orang
mabuk yang hilang akalnya.

Kami juga telah menyebutkan hadits Hamzah ;g berkenaan
dengan pemyataannya terhadap Rasulullah S, "Andaisaja dia
mengucapkan hal ihr di saat sehat, tenfu dia akan keluar dari
Islam. Diyatnya dua ekor unta Ati r{g. Namun, Rasulullah $ dalam
kasus ini udak mengeluarkan kecaman dan udak menggantinya.',

Sebagian mereka menyatakan, seandainya demikian orang
yang berencana akan membunuh oftmg lain atau merusak harta
bendanya pasti akan mabuk dulu agar rencananya tercapai.

Karni menanggapi mereka, coba sampaikan pemyataan ini
dalam kasus orang sakit liwa. Mereka laru berkata, "seandainya

[ltZ-} - ArMuhaua



demikian tentu orang yang berencana membunuh orang lain atau

memsak harta bendanya, dia pasti pura-pura gila, sehingga

rencananya tercapai." Ini tidak ada bedanya.

Mereka berkata, "Siapa yang tahu dia mabuk?"

Kami menanggapi, "Siapa yang tahu dia sakit jiwa?"

Abu Muhammad menyatakan: Kebenaran yang diyakini

dalam kasus ini, selumh hukum berlaku bagi setiap orang baligh

sampai benar-benar diyakini dia telah kehilangan akal karena gila

atau mabuk. Adapun keputusan yang belum diyakini

kebenarannya, seluruh hukum berlaku bagi orang baligh. Kondisi

hilangnya akal akibat salah satu dari dua sebab ini tidak sulit

dibedakan oleh orang yang melihatnya.

Dalam kasus ini, para ulama yang tidak sependapat dengan

kami sepakat bahwa orang yang mabuk tidak dihukum akibat

keluar dari Islam. Pendapat ini lebih buruk dari pendapat

sebelumnya-

Jika mereka berkata: lantas mengapa anda tidak

menjatuhkan diyat?

Tanggapan kami, hal ini sejalan dengan saMa

Rasulullah $,

€|ui:, &t?1rt"rAG:0 €,6t
jz g

ol

.?tr
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'Sesungguhnya, darah, harta benda, kehormatan, dan
kemanusiaan kalian adalah haram bagi kalian. "

Harta benda milik anak kecil, orang sakit jiwa, dan
pemabuk adalah haram tanpa dasar nash, seperti keharaman
darahnya, tidak ada bedanya. sama sekali tidak terdapat nash
yang mewajibkan pembayaran denda atas mereka.

Ada beberapa atsar yang bersumber dari selain
Rasulullah i$.

Mengenai anak kecil, terdapat atsardari Ali bin Abu Thalib
bahwa suatu hari enam anak-anak terbawa arus sungai, salah

seorang dari mereka tenggelam. Dua orang dari mereka bersaksi
bahwa pelakunya tiga anak yang lain; sebaliknya tiga anak dari
mereka bersaksi bahwa dua anak ifulah yang menenggelamkan.
Akhimya, Ali memutuskan dua anak harus membayar denda tiga
perlima d,Wt sedangkan tiga anak lainnya membayar tiga dua
perlima dttnt

Atsar ini sama sekali tidak shahih dari Ali, karena ia
bersumber dari riwayat Salamah bin Kuhail, atau Hammad bin
Abu Sulaiman, bahwa Ali bin Abu Thalib...dan setemsnya.

Padahal, dua orang ini lahir setelah ker,vafatan Ali.

Juga, diriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Arthah, dia
periwayat yang sangat lemah.

Selanjutnya, seandainya atsar ini shahih, tenfu kalangan
Malikiah, Hanafiah, dan Syafi'iah menyalahinya. Sebab, sesuatu

menjadi argumen bagi orang yang men-shahih*annya, bukan
orang yang tidak men-shahih*annya.
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Mengenai kewajiban denda yang dibebankan pada aqilah

anak kecil diriwayatkan dan Az-h.:hri, Hammad bin Abu Sulaiman,

Ibrahim An-Nakha'i, dan Qatadah. Pendapat ini juga dikemukakan

oleh Abu Hanifah.

Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa dia berkata: Apabila anak

tersebut masih sangat kecil, aqilah'nya tidak dikenai apapun, tidak

pula dari aset si anak. Namun, jika si anak telah berakal, diyat

dibebankan pada aqilahrrya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Malik. Asy-Syafi'i

menyatakan, di5nt pembunuhan ini dibebankan pada aset si anak

dalam kondisi apa pun.

Abu Muhammad ig!, mengemukakan, bahwa di sini terjadi

konhadiksi yang sangat jelas, dan berbagai pendapat tanpa dasar

dalil, baik dalil Al Qur'an, Sunnah yang shahih ataupun dha'if,

riwayat dari seorang sahabat, ataupun qirys.Pendapat seperti ini

jelas batl.

Mereka sepakat tidak memperbolehkan pembunuhan ini

dengan pembunuhan disengaja; dan penqiyasan kasus tersebut

dengan pembunuhan tidak sengaja juga batil, seandainya qiyas dl

atas benar. Sebab, menurut mereka, tidak boleh menggiyaskan

sesuafu selain pada oblek yang sebanding dan sempa dengannya,

sementara antara orang yang baligh dan berakal, dan antara anak

kecil dan orang gila sama sekali tidak terdapat kesamaan. Walhasil,

seluruh pendapat yang mereka kemukakan adalah batil. Allah

tempat memohon segala pertolongan

Mereka sepakat unfuk menggugurl<an kafaraf pada anak

kecil ini dalam kasus tersebut di atas. Seandainya qiws tni shahih,
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tentu pengguguran diyat yang digiyas*an pada pengguguran

kafarat dalam kasus di depan juga lebih shahih. Akan tetapi,

mereka tidak mengetahui dalil nash, tidak melakukan qiyas ymtg

apik, dan tidak bertaklid pada sahabat.

Mengenai hukum orang sakit jiwa, Ahmad bin Umar bin

Anas menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Husain bin Uqal

mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dainuri

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm

mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad Ash-Sha'ig

mengabarkan kepada kami, Affan bin Muslim mengabarkan

kepada kami, Shakhra bin Juwairaiyah mengabarkan kepada kami

dari Nafi' maulalbnu Umar, dia menufurkan:

Pada masa pemerintah Ibnu Az-Zubair ada omng gila

masuk Baitullah dengan membawa seekor babi, keponakan orang

itu langsung menombaknya hingga tertrrras. hnu Az-Zuban

memutuskan unfuk menarik aset keponakannya dan menyerahkan

kepada keluarga korban.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hrsyam bin Urwah

bin Az-Zubar, dari ayahnya, bahwa Abdullah bin Az-Zubatr

menyatakan: Jinayah orang sakit liwa diambilkan dari asehya.

Abu Muhammad rg mengemukakan: Dua atsar ini sangat

shahih.

Dari jalur Al Husain bin Abdullah bin Dhamrah, dari

aSahnya, dari kakeknya, dari Ali, dia menyatakan: Denda iinaWh
anak kecil dan orang sakit jiwa dibebankan pada aqilahaya.
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Riwayat ini tidak shahih, karena Al Husain bin Abdullah,

ayahnya, dan kakeknya, bukan periwayat yang baik.

Dari jalur Malik, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa

Marwan menulis surat kepada Muawiyah tentang orang gila yang

membunuh seseorang. Muawiyah membalas suratnya, "Bayarlah

di5ntrrya, dan jangan dikenai qishash."

Atsar di atas juga tidak shahih, karena Yahya bin Sa'id Al
Anshari dilfirkan setelah ker,r,rafatan Muawiyah.

Kami meriwayatkan dari Sa'id bin Al MusaSryib dan

Sulaiman bin Yasar bahwa orang gila dikenai di5nt Riwayat ini
juga tidak shahih dari mereka, karena di dalamnya disebutkan dari

Ma},hramah bin Bukair dari ayahnya. Padahal, Bukair tidak

menerima riwayat apa pun dari ayahnya.

Kami meriwayatkannya juga dari Yahya bin Sa'id Al
Anshari dan Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair bahwa jinayah

orang gila dibebankan pada aqilahrrya.

Riwafrat di atas fidak shahih dari mereka, karena ia
bersumber dari periwayat yang tidak disebutkan namanya. Hanya

saja, atsar ni shahih dari Az-Zuhri dan Abu Az-Zioad. Tidak ada

seorang pun yang dapat menjadi hujjah selain Rasulullah S.
Kalangan Hanafiah, Malikiah, dan Syafi'iah dalam kasus ini

merynlahi keterangan yang shahih dari hnu Az-Zubair. Dan tidak

ada keterangm shahihbahwa seorang sahabat menyalahinya.

Keterangan yang diriwayatkan dari Muawiyah tidak bisa

menjadi hujjah mereka, karena dalam riwayat ini tidak disebutkan,

bahwa denda diambilkan dari aset orang yang sakit jiwa, dan tidak
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dibebankan pada aqilahrrya. Riwayat ini hanya menyebutkan,

perintah Muawiyah kepada Marwan unfuk membayar dendanya.

Sebenamya, dipt orarlg gila ini diambilkan dari kas Baitul Mal.

Seandainya seorang imam mengeluarkan kebijakan seperti ini, ihr

suafu kebaikan, bukan kewajiban. Keterangan ini menyalahi

berbagai dalil nash, keterangan yang valid dari seorang sahabat

namun tidak shahih, karena pemyataan kontradiksi dengan

statemen salah seorang dari mereka.

Mengenai qirys, mereka mengqiyaskan perbuatan jinayah

yang dilakukan secara sengaja oleh orang gila pada kasus yang

berseberangan dengannya, yaitu tindakan jinayah yang dilakukan

orang yang berakal tanpa disengaja. Mereka tidak menggiyaskarr

pengguguran diyat pada pembatalan kafant dalam kasus yang

sama. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Adapun orang yang mabuk, kami meriwayatkan dari Ali bin

Abu Thalib bahwa beberapa orang mabuk saling hantam dengan

pisau. Jumlahnya ada empat orang. Akibatnya, dua oftIng terluka,

dan orang lainnya ter,rtras. Ali memufuskan unhrk membebankan

diwt dua korban tqvas pada kabilah mereka dan kabilah dua

orang yang tidak tewas. Dua orang lang masih hidup dikenai

hukum qishash dengan diyat\l<a1nng mereka alami.

Al Hasan bin Ali berpendapat, dua orang yang masih hidup

membayar diyat pada ahli waris dua korban tersebut. Sementara

Ali tdak berpendapat demikian. Ali menyatakan, "Sangat mungkin

dua korban tersebut berusaha saling membunuh satu sama lain."

Riwayat ini udak shahih dari Ali, karena bersumber dari jalur yang
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di dalamnya terdapat Simak bin Harb, dari seorang yang tidak

diketahui.

Hammad bin Salamah meriwayatkannya dari Sammak- Dia

berkata: dari Ubaid bin Al Qa'qa. Abu Al Ahwash meriwayat-

kannya dari Sammak. Dia berkata: Dari Abdurarahman bin Al

Qa'qa. Mereka berdua tidak dikenal. Sementara Simak menerima

riwayat yang mengandung kebohongan. Seandainya riwayat ini

shahih tenhr ia kontradiksi dengan pendapat kalangan Hanafiah,

Syafi'iah, dan Malikiah.

Dari jalur Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Abdunahman bin

Abu Az-Znad, bahwa Muawiyah pemah men-qishash orang

mabuk.

hnu Abu Az-Znad mengatakan bahwa pembunuhnya

adalah Muhammad bin An-Nu'man Al Anshari, sedangkan

korbannya Imarah bin Zaid bin Tsabit.

Abu Muhammad mengemukakan: Riwayat ini tidak shahih,

karena Yahya dilahirkan setelah Muawiyah wafat. Sedangkan

Abdurrahman bin Abu Az-Zinad sangat dha'if. Orang yang

pertama kali men-dia'if*an AMurrahman yaitu Malik.

Kami tidak mengetahui sesuaht dalam bab ini dari seorang

sahabat selain apa yang kami kemukakan. Diriwayatkan secara

shahih dan Az-Ztrhri dan Rabi'ah. Pendapat ini didukung oleh Abu

Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i, bahwa orang mabuk (yang

melakukan pembunuhan) dikenai hukum qishash. Pemyataan

seseorang tdak bisa dijadikan hujjah, selain statemen

Rasulullah #. Pendapat ini termasuk kasus yang kontradiksi
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dengan nash. Sementara keterangan yang diriwayatkan dari para

sahabat, dan sesuai qirys, adalah apa yang kami sampaikan.

Abu Muhammad menufurkan: Kami meriwayatkan dari

jalur AMurrazzaq dari Ibnu Juraij, Abdul Azizbin Umar bin Abdul

Aziz mengabarkan kepadaku, bahwa dalam catatan ayahnya

terdapat keterangan dari Umar bin Al Khaththab, dia menyatakan,

"Tidak ada diyat, qishash, had, trndakan melukai, pembunuhan,

dan penolakan sumpah bagi orang yang belum baligh sehingga dia

mengetahui apa yang bermanfaat dan merugikan dirinya dalam

Islam."

Riwayat ini shahih dari Utsman bin Affan, bahwa thalak

yang dijatuhkan orang yang mabuk udak sah. Diriwayatkan secara

shahih dari beliau, bahwa menunrtrya orang mabuk salna seperti

orang sakit jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Sulaimil, A
Muzani, Ath-Thahawi, dan lain sebagainya. Kewajiban membayar

denda merupakan syariat. Apabila syariat ini tidak didasari nash Al

Qur'an atau hadits, ia mempakan syariat agama Snng tidak diridhai

Allah. Kami berlindung kepada Allah dari tindakan seperti ini.

Abu Muhammad r$ mengemukakan, Akan tetapi, anak

kecil, orang gila, atau orang mabuk yang melakukan perbuatan ini

seperti pembunuhan, mencederai orang lain, atau perusakan

barang, wajib mendapat pembinaan di rumah unhrk menghindari

perbuatan negatifnya, hingga pemabuk bertobat, orang gila

sembuh, dan anak kecil masuk usia baligh. Hal ini relevan dengan

firman Allah &,

,5 i$5 ;{ eii6cil;{,AG }i iF Wt;s
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"Dan saling menolonglah dalam kebaikan dan takwa dan

jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan " (Qs. Al

Maa'idah [5], 2)

Membina orang-orang bermasalah merupakan bagian dari

saling menolong dalam kebaikan dan talaua. Sebaliknya,

pembiaran terhadap mereka adalah bentuk saling menolong dalam

dosa dan permusuhan. Allah tempat memohon segala

pertolongan.

2O2L. Masalah: Apabila seorang muslim yang berakal

dan baligh membunuh seorang kafrr dzimmi alau musta'min secara

sengaja atau tanpa sengaja, dia tidak wajib dikenai qishash, dtyat,

atau kafaraf. Namun, dalam kasus pembunuhan disengaja, dia

dikenai sanksi moml dan hukuman kurungan hingga dia mau

bertobat, demi mencegah perbuatan negatifnya.

Daiilnya yaitu firman Allah #i,
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'Barangsiapa membunuh seorang yang beiman karena

tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seoftng hamba sahaya

yang beiman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada

(si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si

terbunuh) membebaskan pembayamn. Jika dia (si terbunuh) dari

kaum tnng memusuhimu, padahal dia orang beiman, maka

(hendaknya si pembunuh) memerdel<alan hamba sahap t/ang
beiman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafil 5nng ada

perjanjian (damal antan mereka dengan kamu, maka (hendakn5n

si pembunuh) membayar tebusan tnng disenhkan kepada

(si terbunuh) serta memerdel<akan hamba sahajn yang

beiman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka

hendaknya dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-furut

sebagai tobat kepada Allah. Dan Nlah Maha Mengebhui, Maha

Bijalrsana. " (Qs. An-Nisaa' l4l: 92],

Selunfi hukum ini jelas dittriukan kepada seormg mukmin.

Kata ganti yang terdapat dalam ayat 'Jil<a dia (si terbunuh) dari

kaum t/ang memusuhimu, padahal dia orang beiman, maka

(hendaknya si pembunuh) memerde,l<al<an hamba saha5a tang
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beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kaftl yang ada

perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaknya

si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya tnng
beiman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka

hendaknya dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturubfurut

sebagai tobat kepada Allah.'l jelas merujuk secara pasti -tidak
mungkin yang lain- pada 'orang mukmin' yang disebutkan di awal

ayat.

Ayat tersebut tidak menyinggung kafir dzimmi sama sekali,

juga tidak merujuk pada musta'min. Jadi, bisa ditarik kesimpulan,

ker,vajiban membayar diyatbagi seolang muslim dalam kasus ini

tidak diperbolehkan sama sekali. Begitu halnya dengan kewajiban

qishash atasnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ini:

Safu kalangan berpendapat, di antara mereka yaitu Abu

Hanifah, seorang muslim dikenai hukum qishash karena

membunuh kafir dzimmi secara sengaja. Sedang dalam

pembunuhan tidak sengaja, dia dikenai diyat dan kafaraf. Seorang

muslim tdak dikenai hukuman mati akibat membunuh kafir

mu'ahid, sekalipun pembunuhan ini dilakukan secara sengaja.

Kami tidak mengetahui dasar pendapat ini dari pemyataan salaf.

Kalangan yang lain, di antaranya Malik, mengemukakan,

seorang muslim tidak dikenai hukum qishash karena membunuh

l<atir dzimmi,'kecuali jika dia membunuhnya dengan cara tipu

muslihat atau melalui serangan; dia dikenai hukum qishash. Muslim

yang membunuh kafir dzimmi tanpa sengaja atau secara sengaja,
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bukan dengan tipu daya, dia wajib membayar di5nt ddam kasus

pembunuhan sengaja, dan kafarat dalam pembunuhan tidak

sengaja.

Safu kalangan berpendapat, di antaranya Asy-Syafi'i,

Seorang muslim sama sekali tidak dikenai hukum qishash akibat

membunuh kafir dzimmi. Akan tetapi, muslim yang membunuh

kafir dzimmi -baik secara sengaja maupun tidak sengaja- dikenai

dipt dan kafaraf. Keterangan ini bersumber dari kalangan salaf,

yang kami riwayatkan dari jalur Waki', Sufuan Ats-Tsauri

mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari

hrahim An-Nakha'i, bahwa seorang muslim membunuh seorang

penduduk Hairah. [-alu Umar bin Al Khaththab menjatuhkan

qishash padanya.

Waki' mengatakan: Abu Al Asyhab meriwayatkan kepada

kami dari Abu Nadhrah dengan riwayat yang sama persis- Namun

riwayat irri. mursal.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada

kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdullah

bin Idris Al Awadi mengabarkan kepada kami dari laits bin Abu

Sulaim dari Al Hakm bin Utbah, bahwa Ali bin Abu Thalib dan

Ibnu Mas'ud menyatakan, "Siapa yang membunuh orarlg Yahudi

atau Nasrani, dia dikenai hukuman mati." Riwayat ini juga mursal.

Keterangan berikut shahih dari Umar bin AMul Aziz:

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar,

dari Amr bin Maimun, dia menufurkan: Saya menyaksikan surat
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Umar bin Abdul Azlz kepada seorang amimya terkait seorang

muslim yang membunuh kafir dzimi (yang isinya), "Bahwa perkara

itu diserahkan pada walinya, jika dia ingin menjatuhkan hukuman

mati, dia boleh melakukannya; dan jika ingin mengampuni, dia

boleh mengampuninya."

Maimun menyatakan, "Orang muslim itu diserahkan

padanya, lalu dia memenggal lehemya. Dan aku melihatnya-"

Keterangan ini juga shahih dari hrahim An-Nakha'i, seperti

kami riwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hammad

bin Abu Sulaiman, dari hrahim An-Nakha'i. Dia menuturkan

bahwa seorang muslim yang merdeka membunuh seorang Yahudi

dan Nasrani -keterangan yang salna diriwayatkan oleh Asy-

Sya'bi-. Demikian pendapat hnu Abu [-aila, Utsman Al Batti, dan

salah sahr dari dua pendapat Abu Yusuf.

Pendapat berbeda diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz,

seperti kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Simak bin Al Fadhal qadhi Yaman, dia berkata: Umar bin Abdul

Aziz menulis surat terkait kasus Ziyad bin Muslim. Ziyad telah

membunuh seorang India di Yaman. Dia dikenai hukuman denda

sebesar 500, dan Udak dijatuhi qishash.

Pendapat lain kami riwayatkan dari Umar bin Al Khaththab

tentang seorang muslim yang membunuh kafir dzimmi, "Jika

perbuatan tersebut merupakan perilaku dan kebiasaannya, dan

tem5rata dia seorang perampok yang sangat bengis, aku akan

menqishaslttya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Penggallah

lehemya!"
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Namun, jika pembunuhan ini dilakukan dalam kondisi

emosi atau bimbang, dia wajib membayar diyat. Dalam riwayat lain

disebutkan, "Kenakan dia denda sebesar empat ribu." Riwayat ini

tidak shahih dari Umar, karena ia bersumber dari jalur Abdullah

bin Muharrir -Malik- dari Abu Malih bin Usamah, bahwa

Umar...dan seterusnya. Hadits ir.i- mursal.

Dari jalur Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz dalam

sebuah kitab milik ayahnya, disebutkan, bahwa Umar...dan

setemsnya.

Dari jalur Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar dari Al

Qasim bin Abu Bazzah bahwa Umar...dan seterusnya. Riwayat ini

murcal.

Atau, dari jalur yang buruk, dalam rangkaian sanadnya

terdapat Abdul Malik bin Hubaib Al Andalusi dari Asad bin Musa

dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Amr bin Dinar, bahwa Umar...dan

seterusnya. Hadits rni mursal.

Pendapat lainnya menyebutkan, seorang muslim yang

membunuh kafir dzimmi tidak dibunuh kecuali jika dilakukan

dengan tipu muslihat.

Kami meriwayatkannya dari Utsman bin Affan, dari jalur

yang lemah dan mursal, dalam rangkaian sanadnya terdapat AMul
Malik bin Hubaib Al Andalusi, dari Mutharrif, dari hnu Abu Dzi'b,

dari Muslim bin Jundub Al Hudzali, dia menuturkan, "Abdullah bin

Amir mengirim surat kepada Utsman, bahwa seorang pria muslim

memusuhi Dahqan, lalu dia membunuhnya unfuk menguasai

hartanya."
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Utsman membalas surat Abdullah, "Hukum mafllah dia

karena tindakan tersebut. Sebab, orang ini membunuh dengan

cara tipu muslihat."

Kami juga meriwayatkan keterangan ini dari Aban bin

Utsman, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dan

beberapa orang sahabat Rasulullah $. Hanya saja semua ini

bersumber dari riwayat AMul Malik bin Hubaib Al Andalusi -pada
sebagian sanadnya terdapat hnu Abu Az-Zinad- dia periwayat

yarry dhaif Namun, sebagiannya mursal, dan udak ada safupun

yang shahih.

Pendapat lainnya, dia tidak dibunuh karena tindakan

tersebut, seperti keterangan yang kami riwayatkan dalam riwayat

kedua dari jalur Syr'bah, AMul Malik bin Maisrah mengabarkan

kepada kami dari An-Nazzal bin Sibrah, bahwa seorang pria

muslim membunuh seorang penduduk Hairah. Umar bin Al

Khaththab menulis surat, "Dia dikenai qishash." Setelah itu, Umar

menulis surat kembali, "Kalian jangan menjafuhkan hukuman mati

padanya, tetapi kenakan diyat."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq, Sulaiman bin Harb

mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan

kepada kami dari Katsir bin Ziyad, dari Al Hasan Al Bashri, dia

berkata: Umar bin Al l(haththab berkata, "Seorang mukmin tidak

dihukum mati karena membunuh orcrng kafir."

Dari jalw Isma'il, Yahya bin Khalaf mengabarkan kepada

kami, Abu Ashim An-Nabil mengabarkan kepada kami dari lbnu

Juraij, hnu Syihab mengabarkan kepadaku mengenai seorang
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muslim yang membunuh orang Nasrani, bahwa Utsman bin Affan
memutuskan dia tidak boleh dihukum mati dan tidak disiksa.

Dari jalur Abdurrazzaq, Ma'mar mengabarkan kepada kami
dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya:

Bahwa seorang pria muslim membunuh seorang ahli dzimmah

secara sengaja. Kejadian ini dilaporkan kepada Utsman bin Affan,

narnun beliau tidak menjatuhkan hukuman mati padanya, dan

membebanl<an diyat yang berat padanya, seperti dljzaf membunuh

muslim.

Az-Zuhn mengatakan bahwa Khalid bin Al Muhajir -putra
Khalid bin Al Walid- membunuh seorang kahr dzimmi pada masa

Muawiyah. Namun, dia tidak menjafuhkan hukuman mati
padanya, dan menetapl<an di5ntyurgberat, sebesar seribu dinar.

Abu Muhammad rg, menyatakan: Riwayat ini sangat shahih

bersumber dari Utsman. Dalam kasus pembunuhan seoftmg

muslim terhadap l<afir dzimmihanya riwayat yang kami canfumkan

dari Umar saja yang shahih, dari jalur An-Nazzal bin Saburah.

Dari jalur AMurrazzaq, Rabah bin AMullah bin Umar

mengabarkan kepada kami, Hamid Ath-Thawil mengabarkan

kepadaku, bahwa dia mendengar Anas bin Malik bercerita, bahwa

seorang Yahudi dibunuh secara tipu muslihat oleh seoftmg muslim.

Dalam kasus ini Umar bin Al Khaththab menetapkan dgntsebesar

12 ribu dirham kepada pembunuh.

Dari jalur Isma'il bin Ishaq, Sulaiman bin Harb

mengabarkan kepada kami, Abu Hilat mengabarkan kepada kami,

Al Hasan Al Bashri mengabarkan kepada kami, bahwa Ali bin Abu
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Thalib berkata, "seorang mukmin tidak dihukum mati karena

membunuh orang kafir."

Terkait bahasan ini aku meriwayatkan beberapa hadits

mursal darijalur para sahabat secara ulnum; dan dari Abu Ubaidah

bin Al Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Tsabit, dan Abu Musa Al

Asy'ari.

Juga, dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Yahya bin

Abu Katsir, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, dia berkata terkait

seorang muslim yang membunuh seorang dzimmi, "Dia tidak

dikenai hukuman mati, dia hanya membayar diyat."

Abu Muhammad mengemukakan: Juga diriwayatkan dari

Umar bin Abdul Aziz. Derrfil<tan ini pendapat Sufun Ats-Tsauri,

Ibnu Syibrahmah, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu

Tsaur, Ishaq, Abu Sulaiman, hnu Al Mundzir, dan selunfi sahabat

mereka. Inilah pendapat yang dirujuk olehZafar bin Al Hudzail.

Kami meriwayatkan keterangan itu dari jalur Abu Ubaid

dari Abdurrahman bin Mahdi.

Abu Muhammad menyatakan: Adapun pendapat Abu

Hanifah, yang membedakan antara kafir dzimmi dan kafir mu'ahid,

karni Udak menemukan argumen dari Al Qur'an, Sunnah, riwayat

yang lemah, atau riwayat dari seorang sahabat pun, atau dari

seorang tabi'in, qitns, atau pendapat yang kuat. Pendapat ini jelas

terbantahkan.

Begifu pula kami menemukan orang yang membedakan

antara tindakan pembunuhannya yang dilakukan sekali dan berkali-

kali, mereka juga tidak merujuk dalil Al Qur'an, Sunnah, riwayat
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yang lemah, riwayat yang shahih dari seorang sahabat, qiyas,

ataupun pendapat yang kuat.

Sementara ifu pendapat Malik yang membedakan antara

pembunuhan dengan cara tipu daya dan lainnya, atau

pembunuhan yang dilakukan safu lawan safu, hanya saja mereka

berkata, "Sebenarnya kami membunuhnya karena permusuhan. "

Kami menyatakan: Kalian tidak mengemukakan hukuman

'permusuhan' secara berjenjang. Seandainya kalian mengemuka-

kan hukum tersebut tentu kalian juga akan bersikap konkadiksi.

Sebab, tidak ada bedanya antara orang yang mengemukakan

hukum berjenjang, bahwa orang yang memusuhi tidak dikenai

hukuman mati jika dia membunuh dalam kondisi memusuhi; dan

orang yang tidak dikenai hukuman mati jika dia dibunuh dalam

kondisi tidak memusuhi. Sementara kalian tidak menghukum mati

seorang muslim yang membunuh kafir dzimmi tidak dalam kondisi

permusuhan. Maka, jelaslah kerapuhan kategorisasi hukum ini.

Adapun pendapat yang populer dari kalangan Malikiah

adalah, bahwa imam memberikan opsi pada keluarga korban

unfuk membunuh pihak yang memusuhi, menyalibnya, memenggal

lehemya, atau mengasingkann5n.

[-alu, dari mana dasar pendapat kev,rajiban membunuh

seorang rnuslim karena membunuh l<ahr dzimmi, terlebih dalam

kasus permusuhan. Mereka meninggalkan pendapat mereka

tentang opsi imam. Jadi, jelas pendapat mereka rapuh tanpa ragu

secuil pun, dan tanpa dukungan dalil sama sekali. Allah tempat

memohon segala pertolongan.
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Selanjutnya, kami menganalisa pendapat orang yang

mengatakan "seorang muslim dijafuhi hukuman mati kerena

membunuh orang kaf* dzimmi atau kafir mu'ahid." Kami dapati

mereka berhujjah dengan firman Allah & berikut,

,r.;li 61i'5' a w 6E'

"l{ami telah menetapkan bagi mereka di dalamng (Taurat)

bahwa nyawa (dibaks) dengan nwwa. " (Qs. Al Maa'idah [5]: 45)

Mereka menyatakan, pesan ayat ini bersifat umurn.

Juga berhujjah dengan firman Allah &,

y J4_+{"L:'?t,&e u:r,;i #"b6. LstiS

"Dan (terhadap) sauatu yang dihormaf berlaku (hul<um)

qishash. Oleh sebab itu banngsiapa menyerang kamu, maka

sennglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu."

(Qs. Al Baqarah l2l:794)

Allah S berfirman,

#|-q-#'v,f3
'Dan balasan suafu kejahabn adalah kejahatan tnng

setimpl," (Qs. AsySyura' l42l:401

t Maktudnya antara lain ialah bulan haram ftulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah,

Muharram dan Rajab), tanah haram Makkah) dan ihram.
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-* #;,6 Ji_W):rHt; dJ
"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan halasan)

yang sama dengan silesaan Wng ditimpakan kepadamu. "(Qs. An-
Nahl [16]: 126)

tiy ,W d rr* c, A{i6 ^}f 
'^; t:Ai ;J5

# i*,ri*i ci,frlj;.ui3;r5- 65tS3Ai

"Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizhalimi,

tidak ada alasan untuk merynlahkan mereka. Sesungguhnya

kesalahan haryn ada pada orang-omng tnng berbuat zhalim

kepada manusia dan melanpaui batas di bumi tanpa
(mengindahkan) kebenann. "(Qs. AsgrSyr.ra' I42l: 47421

-(it ,)t:;fi{# ag
stu!6tuf;

"Diwajibkan atas kamu (metaksanakan) qishaslf berkenaan

dengan oftng yang dibunuh. Onng merdel<a dengan orang

merdeka, hamba saha5n dengan hamba saha5a, perempuan

dengan Wrempuan "(Qs. Al Baqamh I2l L76l

';f6#'yt",ffe

o 
Qishash ialah hukuman png semisal dengan kejahatan png dilakukan atas

diri manusia.
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r.:+<x(Lc" -*t6i;';i (,JS; ,# A
gr)t L{lsyl;1,:r4

"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh,

Kami telah membei kekuasaarf kepada walinya, tebpi janganlah

walin5n ifu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya

dia adalah orang yang mendapat pertolongan " (Qs. Al Isra' [17]:

33)

Mereka menyatakan: Orang yang mempunyai perjanjian

damai dengan kaum muslimin -sekalipun dia kafir- jika dibunuh

tanpa alasan yang dibenarkan, jelas dikategorikan pihak yang

dizhalimi.

Pendapat ini mengacu pada hadits shahih dari Nabi S
yang Min5ra, "Barangsiapa t/ang (keluarganya) dibunuh, maka dia

(ahli warisnya) diberikan dua pilihan; baik diberi diyat atau

mengqishash."

Dan juga sabda beliau $, 'Darah seorang muslim tidak

halal kecuali tiga hal: Beliau lalu menyebutkan salah satunya

'n5nwa dibalas nyawa'. "

Ali menyatakan: Kami akan menyebutkan kedua riwayat ini

berikut sanadnya. lnsya Allahsetelah ini.

t K"krasaan di sini ialah ahli waris yang tertunuh atau penguasa untuk
menuntut qishash atau menerima diyt- l:h. Al Baqarah (2):L78 dan An-Nisaa'
(4).92.
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Abu Muhammad:$" mengemukakan: Mereka berhujjah

dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq,

dari Sufuan Ats-Tsauri dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari

Abdurrahman bin Al Bailamai yang dilaporkan ke hadapan

Nabi $, bahwa dia telah meng-qishash seorang muslim yang

membunuh seorang Yahudi. Beliau bersabda, 'Aku orang yang

paling berhak memenuhi tanggungannya. "

Sebagian orang meriwayatkan dari Yahya bin Salam dari

Muhammad bin Abu Hamid Al Madani, dari Muhammad bin Al
Munkadir, dia berkata, bahwa Rasulullah #...du" seterusnya.

Mereka mengemukakan beberapa hal yang diklaim sebagai

ijma'. Yaitu, ketika ayah Ubaidillah bin Umar bin Al Khaththab

meninggal dunia, dia menghukum mati dua orang Hurmuzan,

padahal dia muslim; menghukum mati Jufainah sekalipun dia

orang Nasrani, dan menghukum mati gadis kecil Abu Lu'lu'ah,

padahal dia mengaku telah masuk Islam. Kalangan Muhajirin

memberi isyarat kepada Utsman unfuk membunuhnya.

Mereka menyatakan, kesimpulannya mereka memberi

isyarat unfuk menghukr.rm mati ketiga pelaku pembunuhan

tersebut-

Mereka mengemukakan: Tidak berbeda dengan seorang

muslim yang dikenai potong tangan jika dia mencuri harta milik

kafir dzimmi dan musta'min- Tenit saja pemberlaluan hukuman

mati padanya lebih tepat, karena darah lebih besar nilai

kehormatannya dibanding harta benda.

Mereka menyatakan kepada kami secara khusus, "Kalian

meng-hadd muslim yang menuduh zina kafir dzimmi dan
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musta'min, tetapi kalian melarang unfuk menghukum mati seorang

muslim karena telah membunuh mereka. Ini sangat aneh?"

Mereka mengemukan hujjah terhadap kalangan Syafi'iah

dengan pemyataannya, "Apabila seorang dzimmi membunuh

dzimmi yang lain, kemudian dia memeluk Islam, menumt kalian,

dia tetap dijatuhi hukuman mati. Tidak ada bedanya antara

hukuman mati yang kalian jatuhkan terhadap seorang muslim yang

membunuh orang kafir, dan antara hukuman mati kalian terhadap

seorang muslim yang membunuh orang kafir pada masalah yang

lain."

Abu Muhammad rg mengemukkan: Seluruh argumen ini

tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka dalam kasus apa pun.

Firman Allah &,

";r\;J1\"J:A.WLS
" I{ami telah menetapkan bagi mereka di dalamng (Taunt)

bahwa nlnwa (dibalas) dengan nyawa- " (Qs. Al Maa'idah [5]: 45)

Ini merupakan salah sahr hukuman yang telah ditetapkan oleh

Allah dalam Taurat, sementara kita tidak wajib menjalankan syariat

para nabi sebelum Nabi kita Muhammad $.
Seandainya benar kita wajib menjalankan syariat Taurat

tersebut, tenfu saja pesan dalam ayat ini seperti pesan pada ayat-

ayat lainnya yang telah kami kemukakan setelahnya, dan dalam

beberapa hadits. shahih yang telah kami cantumkan, di dalamnya

disebutkan " n5mwa dengan nlnvtm".
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Selain itu, pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa hukum

tersebut secara khusus berlaku antara kaum mukminin dengan

kaum mukminin. Sebab, di penghujung ayat ini Allah S berfirman,

i;ZS'.- #+6'JG u:3
"Bamngsiapa melepaskan (hak qishash)n5m, maka ifu

(menjadi) penebus dosa baginya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 45) Kita

sepakat bahwa pelepasan hak qishash dari seorang kafir terhadap

wali orang kafir dzimmi yang dibunuh secara sengaja tidak bisa

menjadi penebus dosanya. Jadi, argumen mereka dengan ayat ini

batal.

Adapun firman Allah &,

u, )>,r4;b1f;8 "w 6ii #"3G. &!tS

"Dan (terhadap) squatu tnng dihormaf berlaku (hukun)

qishash. Oleh sebab ifu menyerang kamu, maka

seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. "

(Qs. Al Baqarah {21: L94l Khitab ayat ini ditujukan pada kaum

mukminin, bukan orang-orang kafir- Kaum mukmininlah yang

disapa pada permulaan ayat. Akhir ayat ini berpesan agar

mereka menyerang orang yang menyerangnya dengan serangan

yang setimpal.

t Maksudnya antara lain ialah bulan haram (bulan Dailqa'dah, Dzulhillah,
Muharram dan Rajab), tanah haram (Makkah) dan ihram.
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Ayat ini tidak menyebutkan agar selain kaum mukminin

menyerang kaum mukminin dengan serangan yang sama yang

dilakukan kaum mukminin. Sebenarnya, kewajiban qishash kafir

dzimmi yang membunuh kafir dzimmi berdasarkan firman

Allah &,

"Dan hendaknSn engkau memufuskan perkara di antan

mereka menurut apa yang difurunkan Allah. "(Qs. Al Maa'idah [5]:

49), bukan dengan ayat di atas.

Selanjutnya, firman Allah $t,

6E:q'#'V.'r
'Dan balasan suafu kejahabn adalah kejahatan Wng

setimpal," (Qs. Asy-Syura' 1421:40) Ayat ini juga secara khusus

dituiukan pada seorang mukmin yang bertuat jahat pada mukmin

yang lain, sebab redaksin3n bertunyi,

"Dan balasan suafu keiahatan adalah kejahabn yang

sefimpal, tetapi memaalkan dan berbuat baik (kepda

oftng tnng berbuat jahat) naka pahalanya dari Allah. " (Qs. Asgr-

Sy,rra' l42l:4Ol

Kita sepakat ayat ini bukan dihrjukan bagi orang'orang

kafir, karena mereka tidak mendapat pahala sama sekali.

xidjq&{*'$;

;i{ &,t"fi 'etrG ifiW:2q #'W

I
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Sedangkan firman Allah &,

.^ fi;)(, Ji Wr11,3.7G i{:
*Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan halasan)

yang sama dengan siksaan tnng ditimpakan kepadamu- "(Qs- An-

Nahl [16]: L26) itu juga khitab secara khusus kepada kaum

mukminin. Secara tegas ayat ini menjelaskan hal tersebut seperti

terhrang pada ayat,

"i;'7 a; :* ;:r;' ti Ji- W):3

6!eAi-T't{
"Dan jika karnu membalas, maka balaslah dutgan halasan)

yang sarna dengan sil<saan 5mng ditimpakan kepadamu. Tebpi jika

kamu bersabar, sesungguhn5a ifulah 5/ang lebih baik bgi onng

yang sabar." (Qs. An-Nahl [16]: 126) Orang kafir tidak punya

kebaikan sama sekali, baik dia bersabar maupun tidak bersabar.

Allah & berfirman,

SrU iV; LtJ;l * i|$; 6 Jy-a ='i
*Dan Kami akan perlhatkan segala amay' tnng mereka

kerjakan, lalu Kami akan iadikan anal itu (ba7aikan) debu 5nng

beterbangan "(Qs. AI Furqan [25]:231

7 Amal-amal baik yang mereka kerjakan di dunia. Amal-amal itu tidak dibalas

oleh Allah & karena mereka tidak beriman.

t) e/- r.z ,. /

,rt-pv O)J
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Adapun firman Allah &,

(l@ #i;5
# j*ei'ii e'r#j Gtli'b;$,- i,$rg33i

"Tetapi orang-orang Wng membela diri setelah

tidak ada alasan unfuk menyalahkan mereka- Sesungguhnya

kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zhalim

kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa

(mengindahkan) kebenaran "(Qs. AsySyrm' 142), 4l-42)

)," (;*" -416J;';i (,jS;,fi A

,WdF*C'{)$6'#';

t/ ,-'
$.ra't Lf t:yl;1tr4

"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh,

Kami telah membei kel<uasaarf kepada walinya, tetapi ianganlah

walinya itu melampaui babs dalam pembunuhan. Sesungguhryn

dia adatah orzng yang mendapat pertolongan " (Qs- Al Isra' [17]:

33)

{iiLi${;EG'i
"Kemudian dia dizhalimi (lagl, pasti Allah akan

menolongnya. "(Qs. Al Hajj l22l: 60\

t Kekuasaan di sini ialah ahli waris lnng terbunuh atau penguasa untuk

menuntut qishash atau menerima dijnt tih. Al Baqarah (2\:178 dan An-Nisaa'

{4],:92.
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J-rlt Jci\

'Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishashg berkenaan

dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba saha5m dengan hamba sahaya, perempuan

dengan perempuan " (Qs. Al Baqarah [2]: 178) dan setemsnya,

termasuk hadits shahih yarg di dalamnya disebutkan "nyawa

dengan nyawa" (Qs. Al Maa'idah [5]: 45); dan hadits W 'i U U
;A- tl: ,:'t"i- fi'y "Barangsiapa yang membunuh seseomng, dia

membayar diyat atau dikenai qishash."

Seluruh ayat ini diperjelas dengan firman Allah &,

@lk 'w.;1*'$#Kir
'Apakah patut l{ami memperlakukan orang-oftrng Islam ifu

seperti orang-orang tnng berdosa (orang kafir)?lo Mengapa kamu

herbuat demikian) ? Bagaimana kamu m engam bil kepufu san? " (Qs-

Al Qalam [68l' 35-36)

1rfr_Jtaa 5("K

e 
Qishash ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan png dilakukan atas

diri manusia.
1o Maksudnya, sama tentang balasan yang disediakan Allah unhrk mereka

masing-masing.

i:;r\j{y yfui e

6#(

K4;3I - "
,. 2 ,. ,t 1,.r.
e.rY!,5s!lr

Cl'r?i
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'Maka apakah orang yang bertman seperti orang yang fasik

(kafir)? Mereka tidak sama."(Qs. As-Sajdah [32]: 18)

\1Jg1$\'e'ulg3-'^ii{2*J't
'Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk

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

Jadi, dapat dipastikan seorang muslim tidak seperti orcmg

kafir dalam segala hal. Muslim tidak sama dengan omng kafir dalam

perkara apa pun. Karena ifu, adalah batil menyamakan darah muslim

dengan darah orang kafir, anggota fubuh muslim dengan anggota

tubuh kafir, atau hrlit muslim dengan hrlit orang kafir. Batal pula

pendapat mukmin harus membaSnr di5ntl<arer:r membunuh orang

kafir, atau muggishasbnya di luar findakan yang menghilangkan

nyawa, karena mereka tidak ada kesamaann5a sama sekali.

Kefika Allah S melamng jalan kemenangan orang-orang kafir

atas kaum mukminin, tenhr sangat urajib unfuk tidak mernberikan

jalan kepada orang kafir untuk mengambil diJptdart seorang muslim

atau meng.qishashnya. Seluruh nash ini sudah pasti wajib diarnalkan,

karena fidak halal meninggalkan salah sahrn5a.

Di antam pendapat kotor kalangan Hanafiah -sangat memgi

orang png berpendapat demikian di dunia dan di akhirat- Saitu

memotong tangan seomng muslim png telah memotong tangan

ormg l<afa dzimmi, narnun mereka melarang r.rnhrk memotong

tangan seorang pria muslim karern telah memotong tangan seoftmg

u/anita muslimah png merdeka. Ya, mereka tidak mernotong tangan

l<ahr dzimmiyang dengan sengaja memotong tangan wanita merdeka

mtrslimah. Mereka mengemukakan pendapat anehn5n dengan dalil
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firman Allah &, "sesunggwhnya kaum mukminin ifu saudan " (Qs.

Al Huiurat [49]: 11)

Mereka memperkuat ayat di atas dengan keterangan yang

kami riwayatkan dari jahr Sutrdn Ats-Tsauri dari Al A'masy daiZrsr,
dari Yasi' Al Kindi, dia menuturkan: Seorang pria menemui Ali bin

Abu Thalib, lalu bertanSra, "Bagaimana menurut anda mengenai ayat

berikut, Alkh tidak akan membei jalan kepada orang kafir untuk

mengalahkan orang-oftng beriman.' (Qs. An-Nisaa' [4], 141)

Padahal mereka membunuh kaum muslimin?"

Ali menanggapi, "Demi Allah, Allah akan mengadili mereka

pada Hari Kiamat. Allah tidak akan pemah memberi jalan pada

Hari Kiamat kepada orang kafir unfuk mengalahkan orang-orang

beriman-"

Abu Muhammad rg mengemukakan: Yasi' Al Kindi

periwalat yang tidak diketahui dan tidak ada seorang pun yang

mengenalnya.

Tanggapan atas pernyataan di atas: Ayat ini benar dan

wajib berlaku di dunia dan di akhirat. Allah @ mencegah jalan

orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum mukminin dengan

kebenaran yang telah Allah tetapkan. Dia memerintahkan unfuk

menjalankan kebenaran tersebut bagi orang kafir terhadap seorang

muslim di dunia dan pada Hari Kiamat.

Adapun tentang kezhaliman dan permusuhan orang kafir,

Allah & Uaat memberikan jaminan keamanan darinya kepada

umat Islam. Misalnya, Allah membiarkan tangan-tangan orang

kafir menzhalimi sebagian para nabi, bahkan membunuhnya. Juga,

terhadap Muhammad Rasulullah S, sehingga mereka melukai
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wajahnya yang suci dan memecah gigi serinya. Demi Bapak dan

ibuku, aku rela diriku menjadi tebusannya.

Seperti halnya Allah membebaskan lisan kalangan Hanafiah

dan tangan-tangan orang yang sependapat dengan mereka dengan

mer,vajibkan kebatilan, dengan memberlakukan qishash orang kafir

terhadap muslim. Semua ihr merupakan kezhaliman yang tidak

diperintakan oleh Allah &. Dia tidak meridhainya dan tidak

menjadikannya sebagai kebenaran, justru Allah & sangat

mengingkarinya.

Benar, ayat yang berbunyi

-(it
*,v

i;Jr\3ty yM AJ\irI\Wag
*;\'a5".6 # U:^,* 

'o"Sl*iu'v'r;
*Y,AL

"Diwajibkan atas karnu (melaksanakan) qishashll

berkenaan dengan onng JEng dibunuh. Orang merdeka dengan

onng merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan

dengan perempuan. Tetapi memperoleh maaf dari

saudaranya, hendaknya dia mengikutinya dengan baik, dan

membalnr diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula) "(Qs- Al

Baqarah lzlt L78) menyatakan dengan sangat jelas, bahwa hukum

qishash hanya berlaku secaftI khusus bagi kaum mukminin;

sebagian mukminin dengan sebagian yang lain saja, karena mereka

" Qishashialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas

diri mantrsia.
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semua bersaudara, baik mereka yang fasik, shalih, budak, maupun

orang merdeka. Sedangkan, ahli dzimmah bukan saudara kita.

Mereka tidak punya kemuliaan.

Demikian halnya firman Allah, "Maka sungguh, Kami telah

memberi kekuasaanlZ kepada walinya," (Qs. Al Isra' [17]: 33)

Kami berlindung kepada Allah unh-rk memberikan kewenangan ini

pada orang kafir. Demi Allah, Dia tidak memberikan kekuasaan

sama sekali kepada orang kafir dalam perkara agama. Justm,

Allah mengerdilkan mereka. Allah S berfirman,

<,;bt "{'$ e t$\\'L!,';{*
*Hingga mereka membayar itzyah (paiak) dengan patuh

sdang mereka dalam keadaan tunduk- "(Qs- At-Taubah 191 29)

Jika mereka bertanya, "Apabila Allah tidak menyamakan

kita, lalu mengapa anda menghukum mati orang kafir karena dia

membunuh seorang mukmin?"

Tanggapan kami, "Bukanlah suahr kemulian jika kita

membunuh orang kafir sebagai benhrk qishash, melainkan kita

membunuhnya karena dia telah merusak dzimah, mengingkari

janji, dan menolak tunduk. Demikian pula kita menghularmnya jika

dia memukul atau mencaci seorang muslim, dan karena tindakan

tersebut seluruh hartanya dirampas, seluruh keluarga dan anak-

anaknya diladikan tawanan.

,' Ketmasaan di sini ialah ahli waris yang tertunuh atau penguasa untuk

menunhrt qishash atau menerima diiat- Uh. Al Baqarah (21178 dan An-Nisaa'

(4l,92.
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Jika mereka bertanya, "Mengapa anda menghukum

seorang muslim untuk mengembalikan harta yang di-grlashab daYi

kaflr dzimmiatau harus melindungi harta kafir dzimmi?"

Tanggapan kami, tindakan ini bukan berarti orang kafir

punya jalan untuk mengalahkan seorang muslim. Ghasab

merupakan tindakan zhalim yang semestinya ditinggalkan oleh

seorang muslim.

Abu Muhammad;$ menyatakan, keterangan berikut

memberikan penjelasan yang memadai:

Kami riwayatkan dari jalur Abu Daud As-silistani, dia

berkata: Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Yahya bin

Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu

Arubah mengabarkan kepada kami dari Al Hasan Al Bashri, dari

Qais bin Abbas, dia berkata, "Saya dan seorang pria-dia

menyebutkan namanya-menemui Ali bin Abu Thalib." Kami lalu

bertanya, "Apakah Rasulullah $ pemah memberi tahu kepada

anda sesuatu yang tidak disampaikan kepada umat manusia secara

umum?"

Ali bin Abu Thalib menjawab, "Tidak, selain apa yang

tercanhrm dalam kitabku ini." Temyata dalam buku itu tertulis,
,,Kaum mukminin saling melindungi darah mereka. Mereka

berkuasa atas yang lain. Orang yang lebih rendah dari mereka

berada di bawah jaminan mereka. Ingatlah, seorang mukmin tidak

dihukum mati karena membunuh orang kafir atau orang yang

terikat perjanjian dalam masa perjanjiannya. siapa yang membuat

perkara baru atau melakukan hal-hal bant, maka atasnya laknat

Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia."
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Hammam bin Ahmad bin Hamam Al Qadhi meriwayatkan

kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada

kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Isma'il

At-Tirmidzi mengabarkan kepada kami. Abdullah mengatakan,

bapakku mengabarkan kepadaku.

At-Tirmidzi mengatakan: Al Humaidi mengabarkan kepada

kami, selanjutnya Ahmad bin Hanbal dan Al Humaidi senada -
redaksi hadits ini bersumber darinla- mereka berkata: Sufuan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, Mutharrif bin Tharif

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Asy-

Syr'bah berkata: Abu Juhaifah As-Sawi mengabarkan kepada

kami, dia berkata' Aku bertanya kepada Ali bin Abu Thalib,
"Apakah kalian mempunyai informasi dari Rasulullah S selain Al

Qur'an?"

Ali menjawab, "Tidak, demi Tuhan yang menumbuhkan

biji-bijian dan menyelamatkan jiwa, selain Allah memberikan

seorang hamba pemahaman terhadap Kitab-Nya, atau apa yang

ada dalam lembaran ihr?"

Aku bertanya, "Apa yang ada dalam lembaran ifu?"

Ali menjawab, "Akal, membebaskan tawanan, dan seorang

muslim tidak dihukum mati karena membunuh orang kafir."

Abu Muhammad eg mengemukakan: Tidak halal bagi

seorang muslim unfuk menyalahinya.

Pelaku kebodohan dan kesesatan mendularng pendapat di

atas dengan pemyataan, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur Ahmad
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bin Syuaib, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami,

Al Hajjaj bin Al Minhal mengabarkan kepada kami, Hammam

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Hassan, dia

mengatakan: Ali bin Abu Thalib menuturkan, "Rasulullah #i tidak

memberitahu aku sesuatu, fidak pada orang lain, selain lembaran

dalam sangkur pedangku."

Mereka selalu dalam keadaan demikian hingga dia

mengeluarkannya. Temyata di dalamnya tertulis'Orang-orang

yang beriman saling menjamin darahnya. Mereka berkuasa atas

yang lain. Orang yang lebih rendah dari mereka berada di bawah

jaminan mereka. Seorang mukmin Udak dihukum mati karena

membunuh orang kafir atau orang Snng terikat perjanjian dalam

masa perjanjiannya."'

Mereka mengemukakant Terkadang Qatadah meriwayatkan

keterangan ini dari Al Hasan; dan terkadang meriwayatkannya dari

Hassan secara mursal. Inilah ilatiwayattersebut-

Kami bertanya, "Lantas mengapa? Ilat seperti ini hanya

dibuat oleh orang yang bermasalah dalam masalah agama?" Karni

tidak mengetahui dalam riwayat Qatadah terhadap riwayat ini -
terkadang dari Abu Hassan, dan kadang dari Al Hasan- alasan

yang bisa dikemukakan, selain karena tidak punya rasa malu dan

menantang sorot matahari (masksudnya, kebenaran).

Mereka juga menyatakan: Kalian meriwayatkan dari jalur

Wah', Abu Bakar Al Hudzali mengabarkan kepada kami dari Sa'id

bin Jubair, dia menuturkan: Rasulullah # bersaffia, V F- 1

i, 'seonng muslim tidak dihukum mati karena membunuh
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orang kafir" tidak lain karena masyarakat jahiliyah biasa menunhrt
balas. Ketika Islam datang, Rasulullah # p,r, bersabda,

G tv( c{ '#fii r: ,y,
.lo

"fuY--ll

,o

bLJ
*Seorang lakilaki dari kalangan muslimin tidak dihukum

mafi karena darah tnng dialirkannya pada masa jahiliyah. "

Abu Muhammad ag, menyatakan: Pendapat ini sangat

aneh. Abu Bakar Al Hudzali seorang pembohong yang terkenal.

Selanjuhya, seandainya Ayyub meriwayatkan hadits ini dari Sa'id

bin Jubair, tenfu di dalamnya tidak akan ditemukan kerancuan

yang digunakan sebagai dalih orang penentang kebenaran. Sebab,

bisa jadi Abu Bakar meriwayatkan apa yang dikemukakan oleh

Sa'id bin Jubair, karena itu ia seperti pendapat lainnya, tidak bisa

disandingkan dengan Sunnah tidak pula karamah. Dan, sangat

mungkin Abu Bakar mendengamya dari orang yang tidak
diketahui [siapa dial. Ini sangat tidak mungkin diladikan dalil.

Kemudian, seandainya shahih bahwa Rasulullah @
mengeluarkan pemyataan tersebut, tenfu ia riwayat yang berdiri

sendiri, seperti pengampunan beliau terhadap darah jahiliyah

dalam peristiwa Haji Wada. Sedangkan dalam lembaran Ali bin

Abu Thalib terdapat hadits lain yang berdiri sendiri, yang tidak

halal mengkhususkannya dengan hadits tersebut, karena ia

termasuk amalan rusak tanpa argumen, klaim tanpa dalil, dan

membenfurkan sahr Sunnah dengan yang lain, seperti orang yang

memperbolehkan makan babi dan minum khamer dengan dalil
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firman Allah &, "dan makan dan minumlah.-." (Qs- Al Baqarah

l2l: L87)

Mereka menyatakan: Kalian meriwayatkan hadits ini dari

jalur Abu Daud As-Sijistani. Dia berkata: Muslim bin hrahim

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Rasyid mengabarkan

kepada kami, Sulaiman bin Musa mengabarkan kepada kami dari

Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi S, beliau

bersabda,

, iy *! (rZX'to"o;t , jK.b"i'Jfr;io"rv t /

t)'bi rrits )#':$i
.t-rtt

"seorang mukntin frdak dihukum mati karena membunuh

onng l<afir. Siapa yang membunuh secara sengaia, dia disenhkan

kepada wat korban terbunuh. Jika mereka mau boleh

membunuhn5n, dan jika mau boleh menarik diyat."

Abu Muhammad r$ menyatakan: Hadits Amr bin S5nraib

berasal dari ayahnya, dari kakeknya, merupakan lembaran yang

fidak boleh berhujjah dengannya. Ia dipenuhi riwayat yang

mungkar.

Selanjutnya, seandainya lembaran ini shahih, tenfu mereka

tidak bisa berhujjah dengannyn. Jush,t, iq menjadi hujjah kami

untuk menyanggah pendapat mereka. Sebab, dalam riwalnt ini

disebutkan "seorang mukmin tidak dihukum mati karena

'o\t'o{) :j3 tr)ts

AI Muhalla - El



membunuh orang kafir". Inilah pufusan yang shahih dan berdiri
sendiri. Ia pendapat kami.

Kemudian dalam lembaran ini juga tercantum hukum orang
yang membunuh secara sengaja. Seandainya ia masuk dalam

ahran ini bahwa seorang mukmin Udak dihukum mati karena

membunuh kafir dzimmi secara sengaja, tenfu ia konbadiksi

dengan hukum sebelumnya. Ini batil. Seandainya lembaran ini
shahih, tentu tidak disangsikan lagi, seorang mukmin dikenai
hukuman mati karena membunuh mukmin lain secara sengaja. Dia

tidak berkenaan dengan hukum yang dibatalkan sebelumnya,

bahwa seorang mukmin dihukum mati karena membunuh orang

kafir.

Mereka menyatakan: Artinya seorang mukmin tidak dikenai

hukuman mati karena membunuh orang kafir harbi, atau jika

melakukan pembunuhan secara tidak sengaja. Ini pendapat paling

lemah yang mereka kemukakan. Bagaimana mungkin bisa orang

yang berakal lemah beranggapan seperti ini, padahal kita
dianjurkan unh-rk memerangi kafir harbi, dan dijanjikan pahala

yang agung jika memeranginya. Apakah mungkin orang yang

punya kelemahanl3 dalam kondisi demikian dan adanya perintah
berjihad, berasumsi bahwa Nabi @ berupaya menginformasikan,

"Kita tidak boleh menghukum mati para kafir harbi, ketika kita

membunuh mereka'. Masya Allah.

" Kata thibakhartinya 'kekuatan' atau 'gemuk', sepeJti dalam kalimat ralutun
lais bi thibakh (orang yang tidak punya kekuatan). Makna seperti ini bisa
ditemukan pada syair berikut:

Harta menenggelamkan oftrng lang h:dak purya kekuatan
Seperti banjA gng menerjang akar pohon Sang lapuk
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Begitu halnya pendapat terkait tala,vilnya yang ngawur'

bahwa maksud sabda Nabi s "seorang mukmin tidak dihukum

mati sebab membunuh orang kafir'adalah jika dia melakukannya

secara tidak sengaja. Pendapat ini, demi Allah, adalah bentuk

pendustaan terhadap Rasulullah'#, y*g mendapat ancaman api

neraka.

Bagaimana mungkin pendapat ini muat di otak orang yang

miskin akal; di mana sejak Allah mengutus Nabi d& hingga Hari

Kiamat, kita percaya bahwa seorang dari kami dikenai hukuman

mati akibat membunuh seribu orang kafir, yang dibunuh tanpa

sengaja. Selanjutnya, beliau berusaha menginformasikan kepada

kitab, bahwa seorang mukmin tidak dihukum mati akibat

membunuh orang kafir yang dilakukan secara tidak sengaja.

Selanjukrya beliau tidak menjelasakan hal itu kepada kita selain

dengan pemyataan yang ulnuln, yang salah safunya fidak

memberikan pemahaman seperti ini-

Orang-orang yang berlebihanlah yang mengutarakan

pemahaman demikian untuk membanhr kebatilan. Sementara

Rasulullah # yu.,S memberikan jawami'ul kalam (pemyataan yang

singkat namun sarat makna), dan Tuhannya memerintahkan beliau

untuk menjelaskannya kepada kita, tidak bersikap demikian, dan

tidak memuliakan. Sungguh, Allah & telah membersihkan beliau

dari sikap seperti ifu, dan menjauhkannya jangan sampai seorang

muslim beranggapan demikian.

Mereka mengomentari sabda Rasulullah $,

.zw,rw )i\r lKb'i'Jel,,
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'Seorang mukmin tidak dihukum mati sebab membunuh

orang kafir, dan tidak pula orzrng yang terikat perjanjian dalam

masa perjanjiannya'] bahwa dalam redaksi hadits ini terdapat

pergeseran redaksi (taqdim wa takhil. Sebenamya maksud beliau

adalah, "Seorang mukmin tidak dihukum mati dan orang yang

memiliki ikatan perjanjian selama masa perjanjiannya akibat

membunuh orang kafir."

Adalah shahih, tanpa khilaf ulama, mengenai kewajiban

menghukum mati kafir mu'ahidkNena membunuh kaftr dzimmi.

Jadi, jelas yang dimaksud 'kafir' di sini adalah kahr harbi.

Abu Muhammad;S5 mengemukakan, bahwa pendapat ini
merupakan pendustaan yang lain terhadap Rasulullah # yang

meniscayakan pelakunya bakal masuk neraka dan terkena laknat.

Sebab, mereka menghukumi pemyataan Rasululluh # tanpa dalil.

Ketika ditemukan dalil tidak serta merta menjadi argumen yang

tepat; bahwa dalam redaksi hadits ini terjadi pergeseran redaksi,

maka wajib menghukumi nash yang lain dengan pergeseran

redaksi tanpa dalil.

Sama halnya ketika seseorang menemukan nash yang di-
nasakh maka tidak halal bagi seseorang berpendapat terhadap

nash lain tanpa dalil yang me-nasaklynya, bahwa nash tersebut

telah di-nasakh. Demikian ini sifat para pendusta, fasik, dan
penentang Allah & dan mendustakan Rasul-Nya S.

Mereka menyatakan: Asy-Sya'bi adalah salah safu

periwayat hadits tersebut. Dia berpendapat, seorang mukmin

dikenai hukuman mati karena membunuh l<afir dzimmi.
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Kami berkomentar, pendapat ini sama sekali trdak shahih

dari Asy-Sya'bi, karena hanya hnu Abu Laila -seorang yang

hapalannya buruk- dan Daud bin Yazid Az-Zaghafiri -periwayat
yang lemah- yang meriwayatkan hadits tersebut-

Selanjutnya, seandainya hadits tersebut shahih dari Asy-

Sya'bi maka kita wajib menolak dan mencampakkan pendapahya,

serta mengambil riwayatrya.

Asy-Sya'bi dan para imam lainnya termasuk kalangan yang

terpercaya (tsiqahl tidak akan berdusta karena keutamaan mereka,

namun mereka tidak bisa luput dari kekeliruan. Bahkan, setiap

orang selain Rasulullah # tidak terlindung dari kesalahan, itu

pasti. Seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan dalam

agama jika dia menyalahi nash Al Qur'an atau nash Sunnah

dengan penafsirannya yang diyakini benar, temyata salah.

Kami mengulas masalah di atas dalam sahr bab yang sangat

tebal dalam kitab kami berjudul Bil I'rab. Bab ini memaparkan

beberapa Sunnah yang dipraktikkan Hanafiah yang ditentang oleh

para periwayafurya dari kalangan sahabat r$. Ini salah satu kasus

paling kaku yang mereka kutip. Ini pula dalil sanggahan mereka-

Kami telah menjelaskan gugumya pendapat mereka dalam bab

tersebut.

Mengenai argumen mereka dengan riwayat hnu Al

Munkadir Rabiah dari Ibnu Al Bilmani, keduanya murcal. Darr

riwayat murcal tdak bisa dijadikan hujjah.

Jika mereka bersikeras, kami katakan, 'silakan kutip

riwayat mwsal selain itu; Hammam bin Ahmad mengabarkan

kepada kami, hnu Mufanil mengabarkan kepada kami, hnu Al

L
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A'rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Daburi mengabarkan

kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dari Ibnu

Juraij, dia berkata: Amr bin Syuaib mengabarkan kepadaku,

bahwa Rasulullah $ mewajibkan setiap muslim yang membunuh

seorang ahli kitab untuk membayar denda sebesar 4 ribu dirham.

Dia diasingkan dari daerahnya ke daerah lain."

Dia menyebutkan bahwa Umar bin Abdul Azu memuhrskan

demikian.

Adapun kisah Ubaidillah bin Umar bin Al Khaththab yang

menewaskan Al Hurmuzan, kisah Jufainah, dan putri Abu Lu'luah,

informasi ini tidak memuat nash. Juga, tidak terdapat dalil

seseorang berpendapat unfuk menghukum mati Jufainah. Jadi,

klaim mereka batal.

Adalah shahih bahwa Ubaidillah bin Umar dihrntut atas

kematian Al Hurmuzan saja. Dia seorang muslim. Tidak ada khilaf

soal qishash seorang muslim yang membunuh muslim yang lain.

Kita tidak boleh melibatkan kasus di luar konteks suatu hadits,

tanpa nash dan ijma'.

Adapun argumen mereka dengan mengqiyaskan hukuman

mati terhadap seorang muslim yang membunuh kafir dzimmi

dengan hukum potong tangan yang diberlakukan pada muslim

yang mencuri harta milik kafir dzimmi, merupakan qirys yang

fasid. Seluruh qips ifu batal. Kemudian seandainya qirys tersebut

shahih, tentu ia merupakan hakikat kebatilan. Sebab, diyat darr

qishash yang dikenakan terhadap seorang muslim yang

membunuh kafir dzimmi, menurut mereka, adalah hak si dzimmi.
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Dia berhak menuntuturya. Kafir dzimmi boleh meninggalkan

qishash dan mengampuninya.

Demikianlah cara yang dilarang Allah & terhadap kita.

Allah tidak menjadikan jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan

seorang muslim. Tidak demikian halnya dengan hukum potong

tangan dalam kasus pencurian. Ia bukan bagian dari hak kortan
pencurian harta. Dia tdak berhak menunfut dan tdak
memaafkannya. Hukum potong tangan merupakan hak A[ah yang

telah diperintahkan, baik korban menghendakinya maupun fidak.

Jadi, tidak ada cara bagi kafir dzimmivnfitk mengalahkan seorang

muslim.

Adapun pemyataan mereka, kami menghukum hadd

seomng muslim jika dia menuduh zina seorang kafir dzimmi.

Tanggapan kami, Ya, begitu juga kami meng-hadd seorang

muslim yang menuduh ana orang kafir harbi. Ini tidak ada

bedanya. Alasannya, seperti kami kemukakan dalam hukum

potong tangan dalam kasus pencurian, bahwa kedua perkara ini

bukanlah hak kafir dzimmi, bukan hak korban, bukan pula hak

pelaku. Kedua belah pihak tidak diberi hak untuk mengampuni

dan menunfut, begitu juga orang yang lain.

Hukuman hadd dalam kasus tuduhan zna (qadal adalah

hak Allah & yang telah diperintahkan. Sama halnya dengan

hukr.rman hadd peminum khamer, baik dia seorang l<afv dzimmi

maupun l<afir harbi. Keduanya sama.

Jika mereka berkata, "Kalian membebankan denda kepada

seorang muslim, ketika seorang l<afir dzimmi sebelumnya berhak

atasnSa. Kalian memberlakukan hukuman kurungan dan sanksi
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moral terhadapnya jika dia menolak membayar denda tersebut,

padahal mampu."

Tanggapan kami: Benar, denda ini sama sekali bukanlah

dtyat dan qishash. Sebab, harta yang diambil tanpa alasan yang

dibenarkan adalah haram bagi pengambilnya, siapa pun dia. Kalau

begihr, merampas aset kafir dzimmi merupakan perbuatan batil

yang kami larang, dan kami hilangkan dari tangannya. Hal ini Udak

ada bedanya dengan larangan membunuh kafir dzimmi, tanpa

alasan yang dibenarkan.

Seandainya kami mampu mengharuskan seorang muslim

untuk menghidupkan seorang kafir dzimmiyang telah dibunuhnya,

pasti itu kami lakukan. Karena kami tidak sanggup melakukannya

maka orang muslim ini pun tidak dikenai apa pun, selain sanksi

moral, karena telah melanggar perbuatan yang diharamkan oleh

Allah $. Sama seperti sanksi moral yang dijatuhkan pada seorang

muslim yang meng-ghasab harta kafir dzimmi, jika dia fidak

marnpu mengembalikannya, dan tidak mampu mengganti

setengahnya. Setiap orang yang melanggar larangan Allah &
tidak serta merta harus dihukrm mati, dipotong anggota tubuhya,

atau digishash

Adapun argumen mereka terkait orang yang berpendapat,

apabila seorang kafir dzimmi membunuh kafir dzimmi yang lain,

kemudian si pembunuh masuk Islam, maka diyat tetap berlaku

atasnya; pendapat ini jelas keliru. Justru, diyatdan qishash atasnya

telah gugur, karena ini kasus seorang mukmin yang membunuh

orang kafir. Hal tersebut telah diharamkan Allah @ melalui lisan

Rasulullah S.
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Selanjutnya, beberapa qirys yarry fasid ini kita balik dan

sampaikan pada mereka, "seperti halnya kalian tidak menghukum

hadd seorang muslim yang menuduh berzina kafv dzimmi, dan

menghukum hadd kafir dzimmi yang menuduh berzina muslim,

karena itu hukum matilah krtir dzimmi yang membunuh seorang

muslim, dan jangan hukum mati muslim yang membunuh kafir

dzimmi." lni qiyas paling shahih yang pemah ada -seandainya
qiyasifu benar- karena ia haram dan haram-

Di antara pendapat yang aneh yaitu, argumen kalangan

Hanafi dalam membedakan antara pembunuh kafir musta'min

yang tidak dikenai diptdan pembunuh kafir dzimmi yang dikenai

diyat.

Jika mereka berdalih: Darah kafir dzimmi terlindungi tanpa

batasan waktu, sedangkan darah liaifir musta'min terllndungi dalam

batas wakhr, setelah itu darahnya kembali halal ketika dia kembali

ke daerah musuh.

Kami tidak tahu dari mana keharusan menggugurkan diyat

dengan perbedaan tersebut. Darah mereka berdua haram, jika

dibunuh, dengan keharaman yang sarna, karena keharaman pihak

lain.

Sebenamya suafu hukum berlaku di saat tindakan kejahatan

yang berkonsekuensi hukum tersebut terjadi, bukan setelah ifu.

Bisa jadi kafk musta'min ttdak kembali ke daerah musuh; dan

mungkin saja kafir dzimmi membatalkan jaminan keamanannya

ldzimatl dan kembali ke daerah muzuh, otomatis darahnya pun

kembali halal. Tidak ada bedanya. Cukuplah bagi anda contoh

suafu kaum yang dengan keterbatasan ilmunya mereka
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menghalalkan darah kaum muslimin. Cukuplah Allah bagi kita dan

sebaik-baik wakil.

Abu Muhammad dg menyatakan: Adapun pemyataan kami
"Tidak dQat bagi seorang muslim atas tindakannya memburuh
l<afir dzimmisecara sengaja, juga tidak dibebankan pada aqilahrrya
atas tindakan membunuh kafir dzimmi secara tidak sengaja, dan

tidak dibebari kafaraf." Sesuai dengan keterangan yang telah kami
jelaskan sebelumnya pada permulaan ulasan kami dalam masalah

ini. Ayat yang berisi kewajiban diyat dan kafaral dalam kasus

pembunuhan tidak sengaja temyata hanya ditulukan kepada

seorang mukmin yang terbunuh secara tidak sengaja saja. Sama

sekali tidak terdapat nash yang mewajibkan dgnt atau kafarat
dalam pembunuhan kafir dzimmi secara tidak sengaja.

Rasulullah S bersaMa,

.?t? "€*- "E ?l} rsic 2 o1

'S*ungguhnSn darah dan harta kalian haram bagi kalian.'
Bagi para pemuka aliran gitns hanya boleh menggiyad<an

sesuafu pada padanannya. Orang kafir bukanlah padanan orang
mukmin, bukan pula perumpamaannya. Jadi, pengqiyas-an kaftr
pada muslim jelas batal, menurut dasardasar para pendukung dan

penolak gitns. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Kami hanya mewajibkan dttnt dalam kasus pembunuhan

seorang kafir terhadap muslim secam tidak sengaja, berdasarkan
pesan urnutn firman Allah &,
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",((- Jywi'J3i6 EA5fu1
"Dan tidak pafut bagi seonng tnng beriman membunuh

seorang Wng beiman (yan7 lain), kecuali karena tersalah (frdak

sengaja). "(Qs. An-Nisaa' I4l:921

Ayat ini secara umuln berlaku pada pembunuhan seorang

mukmin se@ra tidak sengaja. Ia tidak bisa dikhususkan seorang

mukmin dari orang kafir. Tidak terdapat dalil Al Qur'an, Sunnah,

dan ijma' yang mengkhususkan hal tersebut. Karena itu, kita wajib

mengamalkan ayat ini sesuai pesan umurnnya.

Adapun ayat ini sarna sekali tidak bisa dijadikan dalil

pendapat mereka, karena nashnya befounyi,

)aB Vi3 3-;i Gta G;i 'S; ;fi
tl,l*'- ,i Jy=^fi ityiTa5( "$

*;3.F 3t j;
'{"?'

"Batangsiapa membunuh seoftng yang beriman karena

tercalah (hendalmya) dia memerdekakan seorang hamba sahaSm

tnng bqiman serh (membq^r) t&usan trang diserahkan kepada

keluargan5a (si tefrunuh itu), kecuali iil<a mereka (keluarga si

terbunuh) membebaskan pembaSamn. Jika dia (si terbunuh) dai
kaum Wng memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka

4. .
4)s

,a

29 ;-f,,{J
2to
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(hendaknya si pembunuh) memadekakan hamba safrry tnng
beriman. " (Qs. An-Nisaa' I4l: 92!t

Jadi, berdasarkan dua naah ini, nash tersebrs meniadi
sangat jelas, sehingga tdak mungkin ditdsnfltan lagi bahwa
hukum ini hanya berlaku pada soerang rr+ukrnin pang:fu1gurx*h

secarcr tidak sengaja saia.

Allah $ selanjutrya berftrman,

3t j;
, ,<1J.r

'P i's ,""j ;r 6( "$

{; u 54 ofr '}ili {."5

4LI1 {1 2d4"4$ "# &;
,L9 *os L-ti

"Jika dia (si terbunuh) dai kam try tmemusuhimu,

padahal dia onng beiman, maka (hendalaSn si penbunuh)
mqrudelakan hanb *lag grry bqirnan. Dan jil<a dia (si

tefrunuh) dari katm (kaftr) Wng ada perlanliaz (danail antan
merela dengan kamu,.mala (handeifuSa si pernbunuh) manba3nr
tebusn tang disenhkan kepda keluargarya (si terbuuwlz) serta
meme,rdel<akan hamba aha3n 5nng.berirnan. " (Qs. An-Nisaa' [4]:
921

Bisa dipastkan kata ir,& lrang terdapat dalur firrnan

Allah * ly b ttg if rnenyimpan kata ganti yang merujuk pada

kata yang telah disebutkan di depan, tidak mungkin merujuk pada
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kata yang lain. Sebab, memang harus seperti ini. Kata ganti dalam

bahasa Arab hanya akan merujuk pada kata paling dekat yang

telah disebutkan sebelumnya, kecrrali terdapat indikator yang

menunjukan hal lain. Pada ayat-ayat ini tidak terdapat kata Snng

lebih dekat atau lebih jauh yang telah disebutkan selain kata

"Onng mul<nin tnng dibunuh secara tidak sengaja "saja.

Bisa dipastikan maksud firman Allah &, "Dan iika dia (si

terbunuh) dari kawn tmng ada perianjian damai antara mereka

dengan kamu, "adalah seorang mukmin yang dibunuh dengan cara

tidak sengaja, seperti dikemukakan oleh Al Hasan dan Jabir bin

7aid.

Sangat tepat bahwa makna firman Allah &, lp V a'&'oyt

'6(+ '#:t "& 'Dai kaum tnng ada perjanjian damai anbn

mereka dengan kamu, " adalah kortan tersebut berada di tengah

kamu, jika dia tinggal bersama mereka. Sebab, Rasulullah $
menghukumi, orang kafir tidak mer.r.rarisi seorang muslim, dan

diyat termasuk warisan- Jadi, batallah stateman orang-orang kafir

dzimmimq,raisi keponakan mereka yang mukmin.

Diyat dalam pembunuhan secara sengaja diwajibkan

berdasarkan firman Allah &,

Aci\ {# a$ 'fr\;
a// e .. 4 r, .1,r, o/??

r,., e"Y! &!b +.J!

t$i W,-

,( ,.),4 ,f

A

1s/o2

Jsll C

';16 {v 'yr
,
4FY, AL *$ r,;;3\'1'ur1 o.6
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"Diwafibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan

dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang
merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaSn, perempuan

dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dai
saudaranya, hendaknya dia mengikutinya dengan baik, dan

membayar d@at (tebusan) dengan baik (pula). " (Qs. Al
Baqarah [2):178)

Dalil lainnya yaitu sabda Rasulullah S,

,s'r;',;ltX1 /F, ;n'r# JU{ U;

'Siapa saja yang keluarganya menjadi korban pembunuhan,

dia diberi dua pilihan; menarik diyat atau digishash.'Jadi, shahih

berdasarkan nash Al Qur'an dan Sunnah, Udak ada diyat dalam

pembunuhan secara sengaja selain di saat terdapat qishash secara

meyakinkan.

Kami telah jelaskan bahwa tidak ada qishash terhadap

seorang muslim yang membunuh kafir dzimmi. Ketika tidak ada

qishash baginya maka dia juga tidak dikenar diyat Sebab, dtt/at

tidak wajib tanpa qishash dalam pembunuhan yang disengaja saja,

berdasarkan dalil Al Qur'an saja, tidak dengan dalil Sunnah. Allah

tempat memohon segala pertolongan.

Hamam mengabarkan kepada kami, Abu Muhammad AI
Baji mengabarkan kepada kami, AMullah bin Yunus mengabarkan

kepada kami, Baqi bin Makhlad mengabarkan kepada kami, Abu

.tt,,-'o:t (f)
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Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Yahya bin

Sa'id Al Qaththtan mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats bin

AMul Malik Al Hamrani, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkatat

Ketika seorang muslim membunuh l<afir dzimmi, dia tidak dikenai

l<afarat

Dari jalur Isma'il bin lshaq, Muhammad bin Al Minhal

mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada

kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Al Hasan,

bahwa dia tidak berpendapat soal pemerdekaan budak selain pada

kasus seorang muslim yang membunuh llaifir dzimmi. Demikian

pendapat Abu Iyadh dan Jabir bin Zaid.

Jika mereka menghastrt dengan keterangan lnng
diketengahkan oleh Ath-Thalmanaki: Ibnu Mufarraj mengabarkan

kepada kami, Ash-Shamut Muhammad bin A5anrb mengabarkan

kepada kami, N Baazar mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Mu'awiph Az-Zna& mengabarkan kepada kami, Abu Daud

mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin AMullah bin Najid

mengabarkan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku dari

ayahnya, dari Imran bin Al Hushain, dia berkata, "Seorang pria

Khuza'ah membunuh seorang pria Hudzail."

Rasulullah $ lalu bersaMa, ,if'6 M i.rq? U6l;;g i
t)tb "seandairyn aku boteh menghukum mati seorang mukmin

tnng membunuh onng la{ir, tenfu aku telah melakukannya. Maka

keluarl<anlah diyat-n5n. "

Ya'qub, bapak, dan kakeknya adalah para periwayat yang

tidak diketahui.
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Mengenai hukuman moral dan tahanan yang dikenakan

pada orang muslim yang membunuh kafir dzimmi, berdasarkan

hadits shahih dari Rasulullah i$, bahwa seseorang dilarang

mendera lebih dari sepuluh deraan dalam hukuman selain hadd.

Juga, berdasarkan sabda Rasulullah,$, 'Siapa saia di

antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya mengubah

dengan tangannya. Jika dia tidak mampu.... " Membunuh kafir

dzimmi tanpa alasan yang dibenarkan adalah tindakan mungkar

maka wajib mengubahnya dengan tangan.

Allah & berfirman,

:,p
o t / .// ././
ly_rt- l-9

.// I .l .2.// z

& D:tj-r

"Dan saling menolonglah dalam kebaikan dan takun.

Jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan " (Qs. Al

Maa'idah 151 2)

Mengurung pelaku pembunuhan dalam tahanan dapat

mencegah perbuatan zhalim dan bentuk saling menolong dalam

kebaikan dan ketals raan. Melepas pelaku kejahatan sama dengan

menolongnya dalam dosa dan permusuhan. Allah tempat

memohon segala pertolongan.

*{rrlii li;tl
,5ir6
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2022- Masalah: Jika seorang muslim atau kafir dzimmi

yang telah baligh dan berakal membunuh seorang muslim secara

tidak sengaja, maka aqilah pelaku pembunuhan -yaitu keluarga

dan kabilahnya- wajib membayar dAat

Pelaku pembunuhnya sendiri -jika dia baligh, berakal, dan

seorang muslim- wajib memerdekakan seorang budak mukmin-

Ini harus dilal$anakan. Jika dia udak mampu melaksanakannya

karena miskin, dia wajib berpuasa dua bulan berturut-furut, tanpa

diselingi dengan puasa bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, hari

raya Idul Adha, sakit, dan masa haid -jika dia seorang

perempuan-.

Ketentuan ini wajib dilaksanakan oleh kafir dzimmi. Bukan

karena dalam kondisi demikian dia tidak Inampu memerdekakan

budak mukmin, dan tidak boleh berpuasa sehingga dia masuk

Islam. Jika kafir dzimmi memeluk Islam kapan saja, dia wajib

memerdekakan budak atau berpuasa.

Apabila dia tidak masuk Islam hingga meninggal dunia,

menghadap Allah &, maka ini menambah dosa dan

siksanya. Walinya tidak boleh menggantikan puasanya. Semua ini

adalah nash Al Qur'an yang diketahui oleh orang yang berilmu

sedikit sekalipun.

Mengenai diyat yang dibebankan kepada keluarga pelaku

pembunuhan, berdasarkan keterangan 5nng kami riwayatkan dari

jalur Ahmad bin Syuaib, Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada

kami, 'Al-Laits bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari hnu
Syihab, dari hnu Al Musayyib, dari Abu Hurairah: Rasulullah $
memuhrskan dalam kasus wanita yang menggugurkan
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kandungannya agar dia memerdekakan budak yang bagus, baik

lak-laki atau perempuan. Kemudian wanita yang diputuskan unfuk
memerdekakan budak bagus ihr meninggal. Rasulullah S lalu

memutuskan unfuk menyerahkan warisannya pada anak dan

suaminya. Bahwa diyat dtbebalcan pada ashababnya.

Abu Muhammad rS, mengemukakan: Kalangan Hanafiah dan

Malikiah berpendapat, d4at dibebankan kepada pengurus Diwan.

Mereka mengklaim bahwa Umar rS memutuskan demikian.

Pendapat ini fidak shahih. Seandainln shahih, keterangan ini Udak

memuat hujjah, karena seorang pun selain Rasulullah # fidak punla

kekuatan hujjah. Umar berlindung kepada Allah & jangan sampai

mengubah hukum Rasulullah # d* membuat hukum yang baru

tanpa wahSm dari Allah &. Ini sangat berat sekali.

Abu Muhammad rg, menyatakan: Pelaku pembunuhan

yang tidak mempunyai ahli waris ashabah dari kalangan muslimin,

maka diyakrya diambil dari bagian gharim, atau dari seluruh aset

yang diwakaf unfuk kemaslahatan kaum muslimin. Hal ini sejalan

dengan firman Allah &, "Orang-orang yang beriman lakiTaki dan

perempuin sebagian mereka menjadi penolong dari sebagian tnng
lain." (Qs. At-Taubah [9]: 7) Jadi, orang lafir dzimmi maupun

bukan dzimmi tidak berhak atas bagian harta tersebut. Allah

tempat memohon pertolongan.

Adapun pemyataan kami, "Dua bulan tersebut Udak

diselingi dengan puasa Ramadhan, hari raya Idul Adha, sakit, dan

masa haid", karena Allah & memerintahkan unfuk melaksanakan

puasa dua bulan ini secara berturut-turut. Jika puasa ini diselingi

dengan hal-hal tersebut di atas, ia tidak bisa disebut 'berhrrut-
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turut'. Allah tB tidak mengecualikan selingan tanpa udzur dari

selingan dengan udzur.

Wanita boleh mengundur puasanya hingga masa haidhnya

berakhir, karena dia udak bisa melakukan puasa itu secara

berturut-furut. Karenanya, dia berka,ruajiban mengakhirkan puasa

itu hingga marnpu, seperti halnya orang yang sakit dan

sebagainya.

Seandainya seseorang memulai puasa dua bulan ini pada

aunl bulan Sya'ban kemudian melakukan perjalanan selama bulan

Ramadhih, maka dia boleh menyempumakan puasa dua bulan

dalam perjalanan tersebut, kemudian mengqadha puasa

Ramadhan seperti diperintahkan oleh Allah S.

Adapun l<aftr dzimmi, sesungguhnya setiap orang kafir, dari

bangsa jin dan manusia, wajib meninggalkan agamanya, memeluk

Islam, dan melaksanakan seluruh syariatrya. Seorang muslim tidak

boleh mengucapkan selain pem5ataan ini. Sebab, inilah ajaran

yang dibawa Al Qur'an dan atas dasar itu pula Rasulullah g$

memerangi orang yang menyalahi ajaran Islam dan tdak
mempercayainya. Oleh karena ifu pula, orang yang tidak masuk

Islam akan kekal di neraka.

Ketika setiap orang kafir harus memeluk agama Islam dan

diperintahkan unfuk ifu, maka hukum Islam pun berlaku terhadap

mereka, demikian pula syariatnya. Hanya saja, ada sebagian

syariat Islam yang tidak akan diterima dari orang kafir sebelum

mereka masuk Islam. Sama seperti shalat yang wajib dilaksanakan

oleh orang junub dan orang yang belum berwudhu, namun shalat

yang dilakukan dua orang ini tdak akan diterima sebelum orang
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yang junub mandi besar dan orang yang mempunyai hadats

berwudhu.

Pemyataan kami, "Wali orang kafir tidak boleh

menggantikan puasanya," berbeda dengan orang muslim yang

meninggal dunia dan dia punya utang puasa, maka walinya wajib

berpuasa. Sebab, seorang wali hanya boleh menggantikan puasa

orang yang meninggal di mana seandainya dilakukan oleh

mendiang dapat mencukupi kafaratnya. Ini tenhr saja bukan sifat

orang kafir. Allah tempat memohon segala pertolongan.

***

2022- Masalah: Siapa saja yang membunuh seorang

mukmin secara sengaja di negeri Islam atau di daerah musuh -dan
dia tahu dia seorang muslim- maka wali korban diberi pilihan; jika

mau dia menghukum mati pelaku dengan cara yang sama, seperti

dipukul, ditusuk, dilempar, dijatuhkan dari tempat yang tinggi,

dibakar, ditenggelamkan, diremukkan, dibuat kelaparan atau

kehausan, dicekik, dijemur di bawah terik, diinjak-injak kuda, atau

sebagainya; dia tidak boleh melakukan semuanya; dan jika mau,

dia mengampuninya, baik pelalm mengnrkainya maupun udak, ifu

bukan umsan wali korban

Pemberi ampunan korban dari sanksi qishash dan tidak

menyinggung soal di5nt, bukan berarti kewajiban membayar di5nt

pelaku gugur. Jusku, ia wajib dibayarkan kepada wali, sekalipun

dia tidak menyebutkannya, kecuali jika wali menyebutkan secara

jelas pemberian kebebasan diSntpada pelaku.
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Jika wali ingin memberikan ampunan dengan kompensasi

yang disepakati bersama. Karena itu, dalam kasus ini secara

khusus, jika pelaku Udak suka dengan kompensasi itu, ia tidak

mengikatnya. Namun, wali berhak atas qishash atau diyat.

Jika uali enggan menerima kompensasi yang sama atau

kurang dari diyat, pelaku tidak wajib memberikan tambahan yang

melebihi besaran dtpt.

Abu Muhammad : Para ulama berbeda

pendapat dalam kasus ini.

Safu kalangan berpendapat, wali korban pembunuhan

hanln berhak melakukan qishash saja atau memberikan ampunan.

Dia tidak wajib menerima dgatkeanah atas keridhaan pelaku. Jika

wali kortan enggan memberikan ampunan kecuali dengan

kompensasi yang lebih besar dari diyat -sekalipun berlipat{ipat

besamya- maka jika pelaku pembunuhan ridha, hal tersebut

dipertolehkan. Jika tidak ridha, maka tidak diperbolehkan.

Pendapat lni shahih dari Ibrahim An-Nakha'i dan dari Abu

Az-Zinad. Demikian pendapat Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri,

Malik, hnu Syibramah, Al Hasan bin Hayy, dan ashabmereka.

Pendapat kami dari hnu Abbas berikut shahih. Kami

meriwayatkan dari jalur AI Bukhari, Qutaibah bin Sa'id

mengabarkan kepada kami, Sut/an bin Uyainah mengabarkan

kepada kami dari Amr bin Dinar dari Mujahid dari hnu Abbas

terkait firman Allah &,
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EAc.Y,

"Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya,

hendaknya dia mengikutinya dengan baik, dan membayar dijmt
(tebusan) kepadanya dengan baik (pula). "(es. AI Baqarah IZl,lTB)

Ibnu Abbas mengemukakan bahwa dahulu di kalangan Bani
Israil hanya berlaku sanksi qishash untuk tindakan pembunuhan,
hukum diwt belum berlaku. Beliau menambahkan, pemberian
maaf yaifu wali korban menerima diyatdalam kasus pembunuhan
secara sengaja yang difunfut secara baik dan dipenuhi dengan baik
pula.

Dari jalur Hammad bin Salamah, Amr bin Dinar
mengabarkan kepada kami, dari Jabir bin Zaid, dari hnu Abbas
berkenaan tafsir ayat tersebut- Yaifu, kasus pembunuhan secara
sengaja yang mana wali korban ridha menerima diyat guna
mengikuti pihak penunfut dengan cara baik dan pihak terfunfut
membayamya juga dengan cara baik.

Riwayat yang shahih juga diriwayatkan dari Mujahid dan
Asy-Sya'bi, dari Umar bin Abdul Aziz.

sebagaimana kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari
Ma'mar, dari Simak bin AI Fadhal, eadhi Sana,a, dia menufurkan:
Umar bin Abdul kiz ment;/lis surat tentang kasus seorang wanita
yang membunuh seorrng lelaki, "Jika para wali korbanya ingin
memberi maaf maka maafkanlah; namun jika mereka ingin
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menjafuhkan hukuman mati, maka lakukanlah; dan kalau ingin

menarik diyat maka ambillah." Lalu mereka memberi istri korban

warisannya dari diyat tersebut.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, dia

berkata: Pelaku pembunuhan ditekan untuk memberikan diyat.

Jika mereka sepakat atas tiga dtyat, hal ini diperbolehkan.

Sebenamya mereka yang menjual sahabat mereka.

Demikian itu pendapat Sa'id bin Al Musayryib, Muhammad

bin Sirin, Al Auza'i, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal,

Ishaq, Abu Sulaiman, sahabat mereka, dan jumhur ahli Hadits.

Abu Muhammad rg mengemukakan, Kami menganalisa

hujjah yang dikemukakan pendukung pendapat ini.

Kami temukan argumen mereka adalah firman Allah &

,.rjs r.;;j\uas".6

'Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan

dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang

merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan

dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari

saudannya, hendakn5n dia mengikutinya dengan baik, dan

membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). "(Qs. Al

Baqarah l2l:178)

;;;\,,s5ty'*r sa a,j,6ry*r{# ag

# efr'G? *'u**!ufu'r,

;d;u ar
Y 9-)/-2
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Kata ganti pada firman Allah ii aan *i "u merujuk pada

'pelaku pembunuhan', tidak bisa yang lain, karena pelakulah yang

dimaafkan dari kesalahannya membunuh saudaranya semuslim.

Juga, keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Al
Bukhari, Abu Na'im -yaitu Al Fadhal bin Dakin- mengabarkan

kepada kami, Syaiban mengabarkan kepada kami, dari Yahya -
hnu Abu Katsir- mengabarkan kepada kami dari Abu Salamah

bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah: Dia mengemukakan

hadits yang di dalamnya disebutkan, bahwa Rasulullah $
bersaMa, Stai- ;:( 6y5 ,s:tji- ;ti ti1 i;A, *.'# J,t 'i C U
'Skpa yang keluargan5n dibunuh maka dia diberi dua pithan;
menarik diyat aAu menjalankan qishash."

Dari jalur Abu Daud As-S{istani, Musaddad mengabarkan

kepada l<arni, Yalrya bin Sa id AI Qaththan mengabarlan kqada
kami, hnu Abu Dzi'b mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu
Sa'id Al Maqburi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku
mendengar Abu Syuraih AI Ka'i berkomentar tentang hadits W
rstf i:f ,y.: ,W t:lb's_ of ,;p';.IJhf6iga g*" €)tr1'fi.'i E
"Siapa yang dibunuh setelah ucapanku ini, maka
keluarganya diberi dua pilihan; antara menarik dipt atau
menjafuhkan hukuman mati. " Nash ini sangat jelas dan tidak
membufuhkan tal$/il, bahwa opsi diyat atau qishash diserahkan
kepada wali korban, bukan pada pelaku

Mereka sependapat dengan kami bahwa jika satu orang
wali kortan atau lebih memberikan maaf, diyattetap diberlakukan
pada wali korban yang lain, baik pelaku menlrukainya maupun
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tidak. Begitu juga menurut mereka, ketika qishash batal oleh sebab

tertenfu, maka diyat pun batal. Sebut saja misalnya dalam kasus

ayah yang membunuh anaknya, dan sebagainya' Lantas, apa

bedanya antara larangan qishash di sini dengan larangan qishash

dengan pemberian maaf dari wali korban-

Mereka menyatakan, informasi tentang sikap Ibnu Abbas

dalam kasus di atas yang berbeda dengan seorang sahabat itu tidak

shahih.

Selanjukrya, kami menganalisa dalil yang dikemukakan oleh

pendukung pendapat yang telah kami sebutkan di awal, kami

temukan mereka berargumen dengan keterangan berikut. Yaitu,

hadits yang kami riwayatkan dari lalur Ahmad bin Syu'aib, Hilal

bin Al Ala mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Katsir mengabarkan

kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami dari

Thawus, dari hnu Abbas, dia berkata: Rasulullah i$ bersabda,

'ri ;*, "e L"k ri+'si # ) e=',y,y
l/

(rb'fo fi ,W j{" rH QL ")'t 
Y";--,

a,

.^el a,li ,1;t;:;r ^ii. Jl--""t ,i:i- \i
;* saia yang terbunuh di sasaran atau brget wng

berada di tengah mereka oleh hanbman batu, cemeti, atau

tongkat, maka digtng sarna dengan diyat pembunuhan tidak

disengaja. Siapa saja yang membunuh seara sengaja maka dia
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dikenai qishash. siapa saja yang menghalangi antara dirinya dan
korban, maka dia terkena laknat Allah. "dan setemsnya.

Dari jalur Ibnu Wahab, Sufuan Ats-Tsauri mengabarkan
kepadaku dari Muhammad bin AMurrahman bin Abu Laila dari Al
Hakam bin Utbah dari Abdurrahman bin Abu [-aila, bahwa
Rasulullah s bersabda, ',1_i *;- ;tt t1 {-t31 

'Ai $b gi Wt f
. )H, 'Siapa yang menyerang seorang mul<min hingga tq,tms

maka dia membayar diSmt-nya, kecuali jika wali korban
memberikan maaf... "dan setenrsnya-

Pada akhir hadits ini terrulis, 1' . 
'r*ti:Ab *i"sliir ci

"Apapun yang kalian pertenbngkan maka hukumnjn
dtkembalil<an kepada Allah. " dan Flasulullah.

Berikutnya, mereka berhujjah dengan keterangan lang
dikutip oleh Ahmad bin Qasim, Abu Qasim bin Muhammad bin

Qasim menceritakan kepadaku, kakekku, Qasim bin Ashbagh
mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair mengabarkan
kepada kami, Al Hakam bin Musa mengabarkan kepada kami,
Yahya bin Hamzah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin
Daud Al Jazari dat'' Az-Zuhri, dari Abu'Bakar bin Muhammad bin
Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa dalam sebuah
suratnya Rasulullah $ menulis kepada penduduk Yaman bersama

Amr bin Hazm, yang isinya, " Siapa saja yang menyerang seorang
mul<min hingga tewas seara sengaja maka dia dikenai qishash,

kecuali para wali korban mernberi maaf. "

Dalil selanjutnya keterangan yang kami riwayatkan dari jalur
Abu Daud, Ubaidillah bin Umar bin Maisarah mengabarkan
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kepada kami, Yahya bin Sa'id AI Qaththan mengabarkan kepada

kami dari Auf Al A'rabi, dari Hamzah Abu Umar Al Ayadi Adh-

Dhabbi, Alqamah bin Wail menceritakan kepadaku, Wail bin Al

Auza'i menceritakan kepadaku, dia menufurkan:

Saya berada di dekat Rasulullah $. Tiba-tiba seorang

pembunuh yang lehemya diikat tali dibawa ke hadapan beliau-

Rasulullah'$ berkata pada wali korban, "Apakah anda memberi

maaf?" Dia menjawab, "Tidak!" "Apakah anda akan menarik

di5nt?" tanya beliau kembali. "Tidak!" "Apakah anda akan

menjafuhkan hukuman mati?" "Ya!" jawabnya.

Pada akhir hadits ini tercantum: Nabi S berkata padanya,

"Kalau anda memberi maaf padanya maka dia kembali dengan

membawa dosamu dan dosa temanmu- ' Maka, diapun

memaafkannya.

Dari jalur Abu Daud, Muhammad bin Auf Ath-Tha'i

mengabarkan kepada kami, Abdul Muqaddas bin Al Hajjaj

mengabarkan kepada kami, Yazid bin Atha' Al Wasithi

menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Alqamah bin

Wail bin Hajr, dari ayahnya, bahwa seorang pembunuh

dihadapkan kepada Rasulullah $.
Beliau bertanya padanSna, "Apakah kamu punya harta

unfuk memba3nr di5nt-nya?' Dia menjawab, "Tidak!" Beliau

bersabda, "hgaimana menuntfunu iika aku diutus padamu agar

kamu meminta pada orang-orang menghimpun dana di5nhnu?"

dia menjawab, 'Tidak!"

Beliau bersabda, "Para walimu akan memberikan bia5n

di5nt padamu?"Dia menjawab, "Tidak!" Beliau berkata pada wali
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korban, "Ambillah diyat-nya!" Kemudian, beliau S bersaMa,

Tngatlah, jika membunuhn5n, dia dikenai hukuman yang
sma....dan seterusnya. "

Dalam hadits ini tercantum: Rasulullah $ berkata padanya,

"Maalkanlah dia. Mal<a dia akan membawm dosa temanrnu dan

dosanSn. Jadi, dia penghuni neraka?" Akhimya dia memaafkan-

nya.

Dari jalur Ahmad bin Syuaib, Isa bin Yunus Al Fakhuri
mengabarkan kepada kami, Dhammh mengabarkan kepada kami
dari AMullah ibnu Syudzab, dari Tsabit Al Bannani dari Anas bin
Malik, bahua seorang pria membawa seorang pembunuh walinya
ke hadapan Rasulullah 6S. Beliau berkata padanya, "Maafkan dia!'
Dia menolaknya. Beliau berkata padanya, "Ambillah dijnt!" Dia
juga menolaknya. Beliau bersaMa, 'Pugilah, lalu hukwn mati dia.

hgkau berhak melakukan petbuabn tnng sama....dan

seterusnla. "Dalam hadits ini tercanfum "Dia memaafkannya".

Mereka berkata: Dalam hadits hnu Abbas, AMurrahman
bin Abu I aila, dan Amr bin Hazm, disebutkan: "Lakukan qishash,

kecuali para wali korban meridhainya."

Dalam hadits Wail bin Hajr dan Anas disebutkan pertedaan

antara pemberian maaf dan memungut dilpt

Mereka menyatakan: Seandainya dijnt wajib dibayarkan

karena pemberian maaf dari wali korban -sekalipun tdak
disebutkan oleh wali umurn, tentu Rasulullah $ Udak perlu

menyebutrnya berulang-ulang.
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Mereka mengatakan: Dalam salah satu dari dua hadits

Wa'il diungkapkan bahwa Rasulullah memberi saran seorang

pembunuh untuk membayar di@t. Seandainya ia wajib tentu beliau

tidak akan memberi saran soalitu padanya.

Mereka menambahkan: Kalian meriwayatkan hadits ini dari

jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dia

menyatakan: Dalam sebuah kitab yang berada di tangan bapakku.

Kitab ini dari Rasulullah $ seperti keterangan yang terdapat dalam

hadits Ma'mar. Di dalamnya terh-rlis "Pembunuhan serupa

disengaja dikenai di@t 30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta bintu

labun, dan 40 ekor unta Khilkh yang belum pernah bunting dan

gemuk."

Ketika mereka menggunakan istilah 'sengaja (al amdl',

pengertiannya seperti apa yang mereka gunakan. Mereka

menyatakan, dalam pembunuhan secara sengaja tidak disebutkan

diwt.

Mereka menuturkan: Allah $ berfirman,

"Jangan kamu memakan harb di antara kalian dengan ara

batil."(Qs. Al Baqarah t2], 188)

Rasulullah i$ bersabda,

,M\&6i5fr\:3u1'

16/
,\t; t--Uv U. -+'"-**.Ff;t

a/

'Harta seorang muslim tidak halal tanpa kerelaan dain5n'"
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Mereka menyatakan: Dua nash ini mengindikasikan bahwa

tidak boleh mengambil har.ta pelaku pembunuhan kecuali atas

kerelaannya.

Mereka menambahkan: Allah $ berfirman, ,# Ui;i ;
!# At;iY )i,r/ublA| "ot"h sebab itu banngsiapa menyeftns

karnu, maka dia setimpal dengan serangannya

terhadap kamu. "(Qs. Al Baqarahl2l: l94l

Pada ayat yang lain Allah $ berfirman, WF::r'6 i5
-, *; 11 ,b. "Dan jika l<amu membalas, maka bataslah

dengan (balasan) yang sarna dengan siksaan Wng difimpakan
kepadamu. "(Qs. An-Nahl $61: L26l

Mereka menjelaskan: Tidak ada balasan yang setimpal

dengan hukuman mati selain kerratian. Tidak ada ruang ditnt
dalam kasus ini, kecuali atas kerelaan dua belah pihak secarcr

bersama.

Mereka menyatakan: Allah S berfirman, ';i (,;tS; ,B A
.Ffr j -s, 

u,- *i (u\l -A)- G "Dan barangsiap dibunuh

seam zhalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaaty'4

kepada walinym, tebpi janganlah walinya itu melampui babs
dalam pembunuhan "(Qs.AI Isra' [17]: 33)

'o Kekuasaan di sini ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa unfuk
menunhrt qishash atau menerima di5at ljh. AI Baqarah [2]:178 dan An-Nisaa' [4]:
92.
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Mereka menjelaskan: Dalam masalah ini Allah & hanya

menyebutkan sanksi hukuman mati.

Menunrt mereka, wali korban pembunuhan diberikan dua

opsi; dia boleh menunfut qishash atau menuntut pembayaran diyat

sebagai ganh qishash.

Jika kalian mengemukakan pendapat ini, tanggapan kami

sebagai berikut: Kami tidak menemukan hak seseorang yang boleh

mengambil gantinya kecuali atas kerelaan si pemilik hak-

Apabila kalian berkata, "Dia wajib digishash atau

membayar diryt." Tanggapan kami, seandainya demikian tentu

jika wali korban memaafkan salah safunya tentu pemberian

maafnya fidak diperbolehkan, karena dia belum diwajibkan

sebelumnya. Pemberian maaf kepada pelalar hanya diperbolehkan

ketika wali korban telah memilih salah satunya (qishash atau di5afl,

baru kemudian memaafkannya setelah sanksi itu dipufuskan.

Mereka menyatakan, bahwa n dari Umar bin Al

Khaththab, sebagaimana kalian meriwayatkan dari jalur

AMurrazzaq, dari hnu Juraij, dari AMul Azizbin Umar bin AMul

Azu, daf- ayahnya, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata:

Sultan tidak boleh melarang wali korban unhrk memberi maaf -
jika menghendaki- atau menarik diyat -jika memilih itu- dan

tidak boleh melarangnya unfuk menjah.rhkan hukuman mati, jika

dia enggan (memberi maaf atau menarik diyat), selain hukuman

mati setelah ditetapkan dalam kasus pembwruhan secara sengaja.

Mereka mengajukan dalil berupa firman Allah &, ii .&';t

g;fi\"#S ".:3 *1 b "Tetapi barangsiapa memperoleh maaf
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dari saudaranya, hendaknya dia mengikufinya dengan baik, " (Qs-

Al Baqarah l2):1781,

Mereka menyatakan, kata ganti yang terdapat dalam kata ij
. "1.dan #I 'U merujuk pada wali korban, bukan pada pelaku

pembunuhan. Artinya, "Siapa yang diberikan pilihan diyat oleh
pelal{.r pembunuhan."

Mereka menyanggah hadits Abu Hurairah dengan

pern5rataan: Kalian telah meriwayatkan hadits ini apa adanya

bateda dengan redaksinya. Tetapi, seperti kalian riwayatkan dari
jalur Ahmad bin Syuaib, Al Abbas bin Al Walid bin Mazid

mengabarkan kepada kami, bapakku meriwayatkan padaku, Al
Auza'i menceritakan kepadaku, Yahya bin Abu Katsir
mengabarkan kepadaku, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf
menceritakan kepadaku, bahwa Abu Hurairah mengabarkan

padanya bahwa Rasulullah S bersaMa, -h'# Jlj li C U
ctti- of 6y, ,sti Oi tX1 i:rtiJjJt 'stupu *ru ,urn ketuarsanya

dibunuh maka dia diberi dua piihan; melakul<an qishash atau

menaik di5mt."

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Al Hasan bin Musa

mengabarkan kepada kami dari Syaiban, dari Yahya bin Abu
Katsir, Abu Salamah bin AMunahman bin Auf mengabarkan

kepadaku, bahwa Abu Humirah mengabarkan kepadanya dalam

sebuah hadits bahwa Rasulullah @ bersabda, 'Ai W 'i U V
.)Uit ,yi q;rt- oi tlb ,rt d et ;"*::t ja,,siapa,,ans
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keluarganya terbunuh maka di berhak atas dua pilihan terbaik;

melalrukan hukuman mati atau menebus keluarga korban."

Mereka menyatakan: Beliau tidak menyebutkan 'diyat'-

Demikian ini pendapat kami.

Mereka menyangggah hadits Abu Syraih Al Ka'bi dengan

pemyataan: Kalian telah meriwa5ratkannya seperti Ahmad bin

Qasim menceritakan kepada kalian, Abu Qasim bin Muhammad

bin Qasim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Kakekku

Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadaku, dia berkata: AMullah

bin Rauh mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun

mengabarkan kepada kami, hnu Ishaq mengabarkan kepada kami

dari Al Harits bin Fudhail, dari Sufuan bin Abu Al Aujaz As-Sularni,

dari Abu S5nrraih Al Khuza'i, dia berkatat Rasulullah $ bersabda,

o/

dl

6-vl ,g ,@u.'; J.* ")l
z-r/,

tX;rL&- tf W: ,:A

/ o lo,
Il;41 ,'1.-/\J

rXy ,*l ,>t3

r+
l/ol
dl

.'F;At'j;!U

'Siapa tpng mengahmi pembunuhan ahu pencdeman,

maka dia dibei pilihan salah satu dari tiga hal; memaallan,

melalrulan qishash, abu menarik ditnt "

Mereka mengemukakan: Seandainya dit/at diwajibkan

dengan pemberian maaf -sekalipun udak disebutkan- tenfu

penyebutan dtptoleh beliau berikut penyebutan pemberian maaf

se@ra maknawi mengislnratkan pilihan.
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Mereka menambahkan: Makna sabda Nabi $
"menjalankan qishash abu menarik diyat" artinya pelaku rela,

seperti pemyataan anda "ambillah barang anda ini dan ifu".
artinya, penjual telah rela.

Seluruh argutnen yang mereka kutip ini telah kami selidiki

se@ra mendalam. Temyata, seluruh dalil tersebut tdak bisa

dijadikan hujjah bagi mereka, seperti yang akan kami paparkan

nanti. Insya Allah. Tidak ada daya dan upaya melainkan dari
pertolongan Allah &.

Adapun hadits Sa'id bin Sulaiman dari Sa'id bin Katsir, dari

Amr bin Dinar, dari Thawus, dari lbnu Abbas, tidak bisa dryadikan

hujjah bagi mereka dalam kasus ini, karena sesuai ijma'kiaa, dalam

hadits ini fidak disebutkan 'pemberian maaf', melainkan hanya

menyebutkan 'diyat'.

Jika mereka berkata: Pemberian maaf dikemukakan pada

tempat yang lain.

Tanggapan kami, ditnt memang disebutkan pada selain

hadits ini. Tidak ada bedanya. Tambahan periwayat yang adil tidak
boleh ditinggalkan. Kalangan Hanafiah menyalahi hadits ini,

karena mereka tidak berpendapat soal qishash terhadap orang fua
yang membunuh anaknya. Dia mengkhususkan hadits ini tanpa

dalil.

Begitu pula kalangan Maliki, karena mereka tidak
berpendapat mengenai qishash budak yang membunuh tuannya.

Mereka juga telah melakukan pengecualian tanpa dasar dalil.
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Sementara itu hadits hnu Abu Laila berstahrs mursal.

Hadits mursal trdak bisa dijadikan hujjah. Ibnu Abu Laila

meriwayatkan dari Muhammad bin Abdurrahman. Dia memiliki

hafalan yang buruk.

Adapun hadits Amr bin Hazmjuga gugur, karena Sulaiman

bin Daud yang meriwayatkannya dan Az-Z,,,hri, seorang pinvayat

yang lemah haditsnya dan kondisinya tidak diketahui.

hnu Ma'in dan kritikus hadits lainnya menyatakan,

seandainya hadits ini dan hadits hnu Abu l-aila shahih, tentu

keduanya menjadi hujjah bagi kami dan mereka. Sebab, di

dalamnya disebutkan "kecuali para wali korban rela". Kami tidak

mengingkari pemyataan ini. Justru kami menyatakan, apabila para

wali korban rela dengan pembayaran dttnt atau lebih besar dari

drl t mereka telah merelakannya.

Mengenai hadits Abu Syraih dan Abu Hurairah, keduanya

memuat tambahan periwayat yang adil. Penambahan dua

periwayat adil udak boleh ditinggalkan. Betapa banyak ahran

dalam hadirc Amr bin Hazm tersebut di atas, tetapi mereka

menyalfinya dengan dalil rasio, seperti kami paparkan dalam

Kitab 7akat. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Adapun dua hadits Wail bin Hujr keduanya gugur.

Pertama, riwayat Wa'il bin Hulr berasal dari Abu Amr Al

Ayidzi. Dia tidak dikenal. Dia juga meriwayatkan dari Auf, dari Abu

Amr Adh-Dhabbi. Jika jalur periwayatannya tidak demikian, ia

tergolong dhaif.

AlMuhalla - 1355|



Hadits ini diriwayatkan secara mudallis. Kami akan

menjelaskannya insya Allah agar ia tidak mengelabui orang yang

tidak mengetahui ulumul hadits. Hadits tersebut sebagaimana kami
riwayatkan dari jalur Ahmad bin Syuaib, Muhammad bin Isma'il
bin hrahim mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Yusuf Al Azraq
mengabarkan kepada kami dari Auf Al A'rabi dari Alqamah bin
Wail dari ayahnya, dia berkata: "Dihadapkan seorang

pembunuh..." dan seterusnya. Sanad antara Auf dan Alqmah tidak

dicantumkan, yaitu Abu Amr.

Kedua, bersumber dari riwayat Simak bin Harb. Dia
menerima hadits yang diriwayatkan secara talqinls. Selanjukrya

seandainya dua riwayat ini shahih, tentu ia bisa dijadikan hujjah
kami unfuk mematahkan pendapat mereka. Sebab, pada salah
sahr hadits ini disebutkan bahwa Nabi 1i$ bersabda pada wali

korban, 'Apakah engkau akan memberi maaf?" Dia menjawab,
"Tidak!" Beliau bertanya, 'Apkah kamu akan menarik diyat?"Dia
menjawab, "Tidak!" Beliau bertanya, "Apakah kamu akan men-
qishash-nya ? " Dia menjawab, "Ya! "

Rasulullah S memberikan pilihan pada wali korban;

memberi maaf, qishash, atau menadk diyat, tanpa meminta saran

pada pelaku pembunuhan, atau mempertimbangkan kerelaannya.

Demikian ini menurut pendapat kami, bukan pendapat mereka.

Terakhir, dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah $
berkata pada pelaku, 'Apakah kamu punlm harta unfuk membayar

15 Talqin, secara bahasa berarti 'menghapal atau memahami dengan cepat'.
Secam istilah, talqin adalah menyampaikan hadits bukan dari riwayat seorang
muhaddits, sambil menyebutkan bahwa ia berasal dari riwayat seseorang, untuk
menguji hapalannya. Lih. Qamus Mushthalahat Hadits An-Nabawi, hal. 214.
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diyat?" Dia menjawab, "Tidak!" Beliau bersabda, "Bagaimana

menunttmu jika aku melepasmu unfuk meminta pada orang-orang,

unfuk menghimpun diyat?" Dia menjaab, "Tidak!" Beliau bertanya,

"Apakah para walim u mem berim u diyatnyaZ " "Tidak! " jawabnya.

Abu Muhammad rg, menyatakan, bahwa orang yang tidak

punya harta, tidak berkeinginan kuat unfuk mengumpuikan dtyat

tidak punya dukungan masyarakat, tidak punya wali yang tidak ada

umsannya dengan kejahatannya, maka tidak boleh dipaksa unfuk

melakukan sesuafu di luar kemampuann5la.

Hadits Anas gugur, karena ia bersumber dari jalur Abdullah

bin Syaudzab. Dia tidak dikenali. Seandainya riwayat ini shahih,

tentu bisa menjadi hujjah kami, seperti kami kemukakan dalam

hadits Wa'il. Hadits tersebut berisi opsi yang diberikan kepada

wali korban, untuk menarik dryut qishash, atau memberi maaf.

Sayangnya, kedua hadits ini bisa dipastikan palsu-

Dalam dua hadits ini yang disebutkan dari Rasulullah S
memuat statemen yang tidak mungkin mereka kemukakan- Yaitu,

pasti masuk neraka orang yang mengambil hak yang telah

diberikan oleh Rasulullah #i padanya dan perintah beliau padanya,

lalu dia menghukum mati orang yang dilarang untuk dijatuhi

hukuman mati. Ini sangat kontradiksi. Allah & telah menyucikan

Nabi-Nya # dari sikap demikian.

Adapun pernyataan mereka "seandainya dipt wajib

dibayarkan dengan adanya pemberian maaf -sekalipun tidak

dinyatakan- tentu beliau mengulangnVd", tidak seperti anggapan

mereka. Rasulullah $ menyebut 'permintaan maaf' secara mutlak

dan umum, bukan pemberian maaf khusus dalam kasus
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pembunuhan saja. Dengan kata lain, iika wali korban memberi
maaf atas pembunuhan tersebut secara khusus maka diyat tetap
dibebankan pada pelaku; narnun jika dia memberi maaf secara
umurn dari dam dan diyat, dia berhak melakukan ifu.

Adapun hadits hnu Thawus dari ayahnya berstafus mursal.
sdangkan hadits mursal tidak bisa menjadi hujjah. Justru hadits
ini menjadi hujjah terkuat untuk menyanggah pendapat kalangan
Hanifi dan Maliki yang tidak sependapat dengan isi hadits ini.

Menurut kalangan Hanafi, dipt diberlakukan dalam
pembunuhan yang mirip disengaja (syibhit 'amd, berbeda dengan
isi hadits ini. Tetapi, ditnt yang terdiri dari empat jenis unta:
jada'ah, hiqqah, binru labun, dan binfu makhadh.

Sedangkan kalangan Maliki Udak meriwayatkan
pembunuhan syibhil'amd.

Saya sangat heran dengan orcrng yang berhujjah dengan
dalil yang temyata dia pihak pertama yang menyalahinya, dan
men-shahih*annya pada periwaSnt yang temyata tdak men-
shahihfan dalil tersebuut. Akibahlra, bisa dilihat dalam kasus
pembunuhan secara sengaja, mereka berpendapat sesuka hatinya-
Kami menyatakan demikian dan tidak menyalahinya.

Selanjutnya, kutipan mereka terhadap firman Allah &, ti
,Mi g #5Af3G 'Jansan di antam kalian memal<an hara

kalian dengan cara bathil. " (Qs. Al Baqarah t2]: 188) dan sabda

Rasulullah &,4 f * *F ylt Jt; J+-t ,Harta seorzns
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muslim tidak halal kecuali atas kerelaannya. " Semua rtu shahih.

Demikian menurut pendapat kami.

Allah $ berfirman,

ifiA;;5{ii\ 63\1t-)ty1; tA L(Y3

6,':;{'{'"K
'Dan frdaHah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan

perempuan yang mukmin, apabila Nlah dan Rasul-Nya telah

menetapkan suafu ketetapan, akan ada pilihan (Wng lain) bagi

mereka tentang urusan mereka. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 36)

Ketika Allah @ atau Rasulullah $ telah mewajibkan di5nt

maka bagi siapapun wajib melaksanakannya, baik pihak yang

ditarik diyatrela atau tidak suka, senang atau tidak senang. Hal ini

seperti telah kami kemukakan.

Mereka mengulas hal ini dalam bahasan ditnt, zakat,

nafkah wajib, dan lain sebagainya.

Seandainya mereka berhujjah dengan dua nash ini; artinya

mewajibkan dgntkepada ahli waris ashabah anak kecil dan orang

sakit liwa, sekalipun benci, tidak senang hati, tidak rela, salna

sekali tidak diwajibkan oleh Allah & dan Rasul-Nya s, tentu itu

lebih utama buat mereka. Tindakan ini benar-benar memakan

harta orang lain dengan cara batil.

Adapun firman Allah *[!, .1 ;:r-; (, ;4 W):' frG i5
"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan halasan) tnng
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sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. " (Qs. An-Nahl

1761' 126)

'Dan (terhadap) sesuatu yang dihormad6 berlaku (hukum)

qishash, "(Qs. Al Baqarah 12\ L94)

'Oleh sebab ifu barangsiapa menyerang kamu, maka

seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. "

(Qs. Al Baqarah l2l: 194) Seluruh argumen ini benar.

Sementara firman Allah &, UAS ".:i # U X ,* ';S

f"u, AL{$ +;;\" Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari

saudaranya, hendaknSn dia mengikutinya dengan baik, dan

memba5nr dtyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula) " (Qs. Al

Baqarah l2l 178) dan sabda Rasulullah S, "Dikenai qishash atau

membayar dtyat," merupakan hukum tambahan atas beberapa

ayat di atas.

Hukum Allah & dan hukum Rasul-Nya $ seluruhnya

benar. Satu hukum dipadukan dengan hukum yang lan- Kita tidak

boleh menyalahi hukum tersebut.

Seandainya mereka berhujjah untuk melemahkan

pendapahrya dengan ayat-ayat ini, yang mana mereka sendiri

bersikap kontradiksi, tentu lebih tepat. Sifat kontradiksi terhadap

pesan ayat ini misalnya seperti menggugurkan hukum qishash

ajnh yar:rg membunuh anaknya, menggugurkan qishash terhadap

pihak yang tidak memberi maaf karena permohonan maaf salah

" Muktudtvu antara Iain ialah bulan haram (bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah,

Muharram dan Rajab), tanah haram (Mal'rkah)dan ihram.
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safu pihak, dan menggugurkan qishash orang merdeka yang

membunuh budak.

Adapun firman Allah &, C \-rfr(LV -P)({;';i

.fri 'Maka sungguh, Kami telah mernberi kekuasaan kepda

umlin5m, tebpi janganlah walin5m ifu melampaui batas dalam

petnbunuhan " (Qs. Al Isra' [17]: 33) adalah benar. Atas dasar ini

kami berpendapat, ketika wali korban memilih qishash,

jatuhkanlah hukuman mati pada pelaku pembunuhan. Dia tidak

boleh bertindak berlebihan sehingga menjatuhkan hularman mati

pada selain pnlaku.

Ayat ini tidak menyinggng di7nl yang hukumnya telah

diulas pada nash yang lain.

Adapun pemyataan mereka, "Wali korban tidak lepas dari

hak qishash atau menarik dipt sebagai gant qishash",

tanggapannya, kami tidak menemukan hak seseorang yang difukar

dengan yang lain tanpa kerelaan pemilik hak. Pendapat ini

merupakan igauan yang melupakan mereka dari pemyataannya

yang rusak.

Mereka berpendapat, siapa yang memecah gelang perak

milik orang lain maka pemilik gelang boleh memilih antara

mengambil gelangnya seperti sedia kala, dan dia tidak berhak

mendapatkan ganti apapun; jika mau dia boleh mengganti harga

gelang tersebut dalam kondisi disepuh emas dan tidak pecah, baik

pihak yang memecah suka atau tidak suka.

Mereka juga berpendapat, orang yang men-ghashab

pakaian milik orang lain lalu memotongnya hingga rusak, seperti

L
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terbakar atau terkoyak sebagiannya, maka pemilik pakaian diberi

pilihan untuk mengambil pakaian itu berikut ganti rugi

kerusakannya; atau memberikan pakaian itu pada perry-ghashab

dan harus membayar harga penuh. Berbeda hukumnya seandainya

peng- ghasha6 memotongnya menjadi gamis.

Hal ini juga berbeda dengan kasus peng'ghashabart

gandum ketika telah ditumbuk menjadi tepung, tepung ketika telah

dibuat roti, daging ketika telah dimasak atau dipanggang, maka

mereka berpendapat barang yarry di-ghasha6 dalam seluruh kasus

ini hanya diganti nilainya saja. Artinya, mereka telah menghalalkan

gamis, roti, masakan, dan daging panggang dari barang ghashab

berdasarkan hukum Iblis yang terlaknat.

Seluruh pengganti ini (nilai barang), mereka wajibkan

berdasarkan pendapaforya yang rusak sebagai safu kefardhuan atas

hak yang hanrs dipenuhi tanpa kerelaan dan ketulusan pihak yang

berkalajiban. Kami tidak akan menyanggah hukum-hukum

Allah & dun Rasulullah s dengan berbagai keputusan hukum

yang kotor ini. Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.

Adapun pemyataan mereka "Pemberian pilihan merupakan

informasi tambahan dari nash. ndak boleh memberikan tambahan

dalam nash kecuali dengan dalil yang boleh di-nasaHi', adalah

benar. Nasakh memang diperbolehkan, seperti nasakh alnt Al

Qur'an dengan ayat Al Qur'an lainnya, atau naskah Sunnah yang

shahihdengan kabar ahad.

Nasal<h iuga diperbolehkan dalam kasus pe-naakban

Strnnah dengan ayat Al Qur'an dan dengan kabar shahih dari jalur

yang biqah.
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Seandainya mereka berhujjah untuk melemahkan

pendapatnnya dengan pem5ntaan ini, di mana mereka

menambahkan nasakh dengan kabar yang diragukan

kebenarannya, tenfu itu lebih tepat. Contoh kasus seperti

berwtrdhu dengan nabidz, mengus€rp perban, menggosok bagian

tubuh yang dibasuh, juga seperti palajiban diyat dalam sejumlah

anggota tubuh berdasarkan qiyas, riwa5nt yang lemah, atau taqlid

tanpa dasar nash. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Sementara itu, riwayat mereka berkenaan masalah ini dari

Umar bin Al Khaththab ndak shahih karena ia bersumber dari

Umar bin Abdul Aziz dari Umar bin Al Khaththab. Padahal, Umar

bin Abdul Aziz lahir jauh setelah Umar bin Al Khaththab

meninggal dunia, sekitar 27 tahun. Seandainya riwayat ni shahih

tenfu rivrayat shahih dari hnu Abbas bertentangan dengannya.

Adapun argumen mereka dengan firman Allah &, ,#'#

4 e'i 'Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dai saudaranya"

(Qs. Al Baqarah l2l L78l bahwa kata ganti yang ada pada kata ii
merujuk pada 'pelaku pembunuhan' adalah klaim dusta, mustahil,

dan tidak diperbolehkan. Sebab, klaim ini tanpa dalil dan

memaksakan perkara yang jelas-jelas batal, di samping ia juga

kontradiksi dengan pendapat sebagian Maliki.

, terhadap ayat, *y, AL {& J.;fr\'AS
'Hendakn5a dia mengikutinya dengan baik, dan membayar dryat

(tebusan) kepadanya dengan baik (pula), "(Qs. Al Baqarah [21.178lr
mereka mengatakan, "Bahkan kami mengikutinya dengan
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hukuman cambuk sepuluh kali dan diasingkan selama setahun",

tanpa dalil yang mewajibkan hukuman itu sama sekali dan tanpa

riwayat dari seorang sahabat.

Orang yang memiliki pemahaman yang baik tidak akan

ragu bahwa yang dimaksud "orang yang memperoleh maaf dari

diyat<rya dalam kasus pembunuhan saudaranya" yaifu 'pelaku

pembunuhan'. Sedangkan wali korban pembunuhan tidak

memperoleh maaf dari saudaranya. Bahkan, seandainya makna

yang dimaksud sesuai dengan penalauilan mereka secara batil,

tentu ia konkadiksi dengan pendapatnya. Sebab, dalam hukuman

pembunuhan tidak perlu mempertimbangkan kerelaan wali. Jusku,

pilihan tersebut dalam kondisi ini hanya diberikan pada pelaku

pembunuhan.

Pendapat seperti ini tidak pemah dikemukakan seorang

pun di muka bumi ini, baik oleh mereka atau kalangan lainnya.

Jadi, jelas penakv,rilan tersebut terhadap ayat ini muhal, batil, dan

terlarang. Tidak halal dikemukakan sama sekali. segala puji bagi

Allah, Tuhan semesta alam.

Selanjutnya, sanggahan mereka terhadap hadits Abu

Hurairah bahwa dia juga meriwayatkan hadits yang artinya, "Boleh

melakukan qishash dan boleh juga membayar diyat pada keluarga

korban" berkualitas shahih. Ini pendapat ketiga. Kami pun

mengulas pendapat ini. Yaitu, seluruh pihak (pelaku dan para wali

korban) menyepakati hal yang sama, agar pelaku membayar

tebusan yang lebih besar dari ditnt, tidak boleh meninggalkan dalil

apapun yang shahih, dan tidak mengalihkan sebagian dengan

sebagian yang lain. Sikap seperti ini bermain-main dengan agama
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dan tipu daya terhadap Islam secara vulgar. Kami berlindung dari

perbuatan demikian.

Mengabaikan keterangan yang shahih yang terdapat dalam

hadits tersebut yaitu pilihan untuk melakukan qishash atau

membayar d$nt l<arena adanya keterangan shahih lainryn yang

memberikan pilihan pada wali korban unhrk melakukan qishash

atau menarik tebusan, itu fidak lebih utama dari keterangan lain
yang menyalahi kebenaran. Meninggalkan sabda Rasulullah $
'Hendaknga membayar tebusan"karena ada sabda yang lain "afau

memba5nr fidtnh', semua tindakan ini batil.

Jadi, Snng tepat ialah mengamalkan seluruh dalil tersebut,

dan mengompromikan safu sama lain. Inilah pendapat yang benar

yang tidak boleh disanggah.

Sementara ifu sanggahan mereka terhadap hadits Abu
Syuraikh dengan riwayat Su!,ran bin Abu Al Auja', sebenamya

Sutnn riwayat yang Udak dikenal, siapa dia. Sangat

mengherankan yang berargumen dengan hadits hi, padahal

mereka sendiri menyalahinya, mengingat di dalamnya disebutkan

karajiban qishash dalam kasus pencederaan secara umum.

Sedangkan mereka Udak menjafuhkan qishash pada kasus

pencederaan, selain dalam kasus melukai sampai terlihat fulurrg.

Kaum muslimin, di mana gerangan bab Snng menjelaskan

argumen seseorang terhadap laurannp dengan dalil yang

menlnlahinya. Dia mqtshahihl<an sedanglon launn4n fidak

mqrshahihlan.

Selanjutrya, seandainya hadits tersebut shahih, iustu ia
menjadi argumen 5nng menguatkan pendapat kami, karena di
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dalamnya menerangkan pemberian opsi pada pihak yang dicederai

atau wali korban pembunuhan antara qishash, diyat, atau

pemberian maaf tanpa syarat kerelaan pelaku. Ini keaneharl yang

lain. Kerelaan diketahui lewat penyamaran yang masyhur dari

jarak dekat. Kami memohon kesehatan kepada Allah Sl.

Adapun pemyataan kami "Seluruh kerangan yang telah

kami kemukakan, yaifu siapa saja yang membunuh seorang

muslim secara sengaja di daerah musuh, padahal dia tahu orang

ifu seorang muslim yang berada di daerah musuh, seperti tindakan

pembunuhan yang terjadi di daerah Islam, sama persis", merujuk

pada pesan umum nash Al Qur'an dan Sunnah yang telah kami

paparkan. Dua daerah ini tidak bisa mengkhususkan satu sama

lain. "Dan Tuhanmu tidak lupa. "(Qs- Maryam [19]: 64)

Demikian ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman,

dan seluruh sahabat mereka. Ini pendapat yang kami kutip'

Abu Hanifah berpendapat, apabila seomng muslim

membunuh muslim yang lain secara sengaja di daerah musuh,

sedangkan korban tidak tinggal di daerah musuh, maka pelaku

tidak dikenai qishashsatna sekali- Dia hanya dikenai diyat'

Sebaliknya, jika korban muslim tersebut tinggal di derah

musuh, maka pelaku pembunuhan secara sengaja ini -dia tahu

dirinya seorang muslim- dikenai kafarat saia, tidak wajib di-

qishash dan tidak hams memba5nr diyat-

Abu Muhammad berkomentar, kami tidak tahu dari mana

sumber pendapat yang lemah ini, dan siapa yang mengemukakan

lebih dahulu. Anehnya, mereka yang dicoba oleh Allah & untuk

bertaqlid padanya, berdalih dengan dalil berikut:
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Keterangan yang kami riwayat dari jalur Muslim, Abu Bakar

bin Syaibah mengabarkan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmar

mengebarkan kepada kami, dari AI A'masy, dari Abu ZhabiSan,

dari Usamah bin Zaid, dia menuhrrkan:
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Rasulullah $ mengutus kami. Karni menyerang pada pagi

buta dengan kuda-kuda cepat dari Juhainah. Aku berhasil

menghadang seorang pria, lalu dia mengucapkan " laa ilaha illahuo,

narnun aku langsung menombaknln. Aku merasa cernes dengan

tindakan ini dan menyampaikannya pada Rasulullah $.
Rasulullah $ bertaqn, 'Apl<ah dia mengucapl<an la ilaha

illahu, lalu l<amu membunuhnga?"
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Aku menjawab, "Ya wahai Rasulullah, sebenamya dia

mengucapkan itu karena takut dengan senjata."

'Apakah kamu tidak membelah dadanya hngga kamu tahu

apa yang dia ucapkan atau tidak?" tegur Rasulullah. Beliau terus

mengulang-ulang kalimat itu padaku hingga aku berharap aku

masuk Islam saat itu.

Keterangan berikut kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq

dari Ma'mar dari Az-Zrshri, dari Salim bin Abdullah bin Umar dari

ayahnya, dia mengatakan: Rasulullah $ mengutus Khalid bin

Walid kepada Banu Jadzimah. Dia mengajak mereka untuk

memeluk Islam. Namun Bani Ja&imah tidak mengucapkan "Kami

telah masuk Islam", mereka justru berkata, "Kami telah berpindah

agama! Kami telah berpindah agama!"

Khalid langsung menyerang dan menawan mereka. Dia

memberi setiap orang dari kita seorang tawanan. Pada suah.r hari

Khalid bin Al Walid memerintahkan kita untuk membunuh

tawanannya.

Ibnu Umar menyangkal, "Demi Allah, aku tidak akan

membunuh tawananku. Tidak seorang pun dari sahabatku yang

akan membunuh tawanannya."

Setelah itu, kami menemui Rasulullah $, lalu

menyampaikan tindakan Khalid pada beliau. Nabi g$ bersabda,

'Ya Allah, aku serahkan pada-Mu apa yang telah dilakukan

Khalid. "

Dari jalur Abu Daud, Hannad bin As-Sirri mengabarkan

kepada kami, Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari
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Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Jarir bin
Abdullah Al Bajili, dia menuhrrkan: Rasulullah # mengirim

pasukan ke Khats'am. Mereka melindungi diri dengan cara

bersujud. Namun, perhrmpahan darah tidak dapat dihindari.
Kejadian ini sampai pada Rasulullah $. Beliau pun

memerintahkan pasukan ini unfuk membayar separuh diryt- Beliau

bersabda, "Aku berlepas kngan dai setiap muslim yang berdii di
antan punggung kaum musjtrikin." Mereka bertanya, "Wahai

Rasulullah, mengapa?" Beliau menjawab, "Kamu tidak saling

melihat api mereka berdua.'17

Abu Muhammad menyatakan: Pada bab ini tidak ada

keterangan yang shahih selain hadits-hadits ini. Adapun hadits Al
Yaman, putra Khudzaifah ig,, dalam jalur sanadnya terdapat Ziyad

bin Abdullah Al Bakkai. Dia bukan periwayat yang kuat.

Sedangkan hadits Maljam bin Qudamah, kisah pembunuh

Maljam terhadap Amir bin Al Adhbath, dan putusan Nabi S untuk

memberikan di5nt dalam kasus ini, serta pelarangan beliau dari

qishash; dalam hadits ini temyata terdapat Ziyad bin Dhamirah.

Dia periwayat yang tidak dikenal. Justnr, ia shahih bersumber dari

hadits Maljam yang telah disebutkan di atas.

Selanjutoya keterangan yang diriwayatkan oleh Hammam

bin Ahmad kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman

mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb

mengabarkan kepada kami, Ab, Bakar bin Abu Syaibah

17 Tam'a al qautn, (mereka saling melihaQ. Artinya, seomng harus dan rwajib

mengambil tempat yang jauh dari tempat orang musyrik, agar dia tidak melihat api
kesyirikannya.
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mengabarkan kepada kami, Abu Khalid Al Ahmad mengabarkan

kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abdulah bin

Qasith, dari Al Qa'qa'a dari Abdullah bin Abu Hadrad, dia

menufurkan:

Rasulullah S mengutus kami ke Atham. Kami pun bertemu

dengan Amir bin Al Adhbath -dia berasal dari suku Asyja'- Amir

menghormati kami dengan penghormatan Islam. Al Maljam bin

Jatstsamah -berasal dari suku laits Kinan- menghadang Amir

dan langsung membunuh dan merampas barang bawaannya.

Ketika kami tiba di hadapan Rasulullah S, kami

menyampaikan kejadian ihr pada beliau, maka turunlah ayat,

;nwe o.lz.t I
-ytJO r1 Grt:,6Ji W-

a'$a\ HJL 6i1 A \j$ {5't#i

t#s -4 5j:* 6i;ti "r$ .trt
e)2" ),F33i u & AfK ).t2,

-bty,

rfi3 -?4;,3fr (-3
'Wahai orang-orang yang beriman! Apabik l<amu pergt

(berperang) di jalan Allah, maka telitilah badah ketemngan) dan

janganlah kamu mengabkan kepada orang t/ang mengucapkan

balam' kepadamu,lS 'Kamu bukan seoftng yang beriman', (lalu

tt Dimakrud juga dengan orang yang mengucapkan kalimat Ia llaaha lllallah-
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kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda

kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak.

Begitu jugalah keadaan kamu dahulu,l9 talu Allah membeikan

nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. "(Qs. An-Nisaa' 141:94)

Abu Muhammad menyatakan: Seluruh hadits ini menjadi

hujjah yang melemahkan pendapat mereka, sebab Khalid

memerangi Bani Jadzimah berdasarkan hasil interpretasinya

bahwa mereka orang-orang kafir. Dia belum mengerti bahwa

ucapan Bani Jadzimah "Kami telah berpindah agama! Kami telah

berpindah agama!" adalah telah memeluk Islam yang benar.

Begitu juga dengan Usamah tanpa perlu disanksikan lagi. Cukup

sebagai bukti bagi anda pembelaan Khalid atas tindakannya di

hadapan Rasulullah $, dan pemyataannya, "Sebenamya dia

mengucapkan itu karena takut senjata."

Demi Allah, Khalid bin Al Walid adalah orang yang sangat

terpercaya dan jujur, yang bisa dipastikan tidak akan mengucapkan

sesuafu kecuali sejalan dengan suara hatinya-

Begitu pula pasukan yang dikirim untuk memerangi kabilah

I(hats'am, yang melindungi dirinya dengan cara bersujud. Namun,

pasukan ini punya penafsimn lain dan tetap menyerangnya hingga

pembunuhan ini dikategorikan pembunuhan tanpa sengaja, dan

tidak dikenakan hukum qishash.

Kemudian, kami mencermati para pasukan muslim yang

dikirim ini, temyata mereka semua berada di daerah musuh dan

sedang menghadapi pasukan musuh, maka aijzal digugurkan

" Orang itu belum npfa keislamannp oleh orang ramai, kamu pun demikian
pula dahulu.
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berdasarkan nash Al Qur'an, dan menyisakan sanksi kafarat. Jadi,

pelaku pembunuhan dalam kasus ini harus memilih salah satu dari

dua hal.

Demikian ini bisa iadi karena Rasulullah,s memerintahkan

hal tersebut kepada pasukan muslimin, dan periwayat tidak

menanggapi hal ini. Atau, mungkin iuga karena ayat yang

berfounyi,

.r ,) z) -z37 9s ;;, c6( og{r
t)z

2-xo

434s3.#
"Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu'

padahal dia orang beiman, maka (hendaknya si pembunuh)

memerdekal<an hamba sahaSn JBng beriman," (Qs' An-Nisaa' [4]:

92) belum hrun ketika peristiwa tersebut terjadi. Karena ihr,

mereka tidak dibebani sanksi apapun selain memohon arnpun dan

berdoa kepada Allah &.

Tanggapan kami, benar, Rasulullah S berlepas tangan dari

setiap kesalahan pihak yang menyalahi kebenaran. Kami pun

pasrah kepada Allah darinya, sekalipun pelakunya (omng yang

berijtihad untuk memerangi suahr kaum namun temyata ijtihadnya

salah) diberi satu pahala. Rasulullah # tidak berlepas tangan dari

Khalid bin Al walid saja, melainkan berlepas tangan dari

tindakannYa

Olehkarenaihr,kamikatakan,kamiberlepastangandari
Allah B dari segala takwil yang dilakukan secara keliru oleh
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pelakunya, bukan terbebas dari pelaku tak/vil. Seandainya

Rasulullah S berlepas tangan dari Khalid, tentu setelah ihr beliau

tidak akan memerintahkannya. Jadi, pendapat l<ami shahih. Segala

puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Jika ditanyakan, lantas apa alasan Rasulullah memberikan

separuh di5nt kepada kabilah Khats'am?

Tanggapan kami, beliau melakukan itu unfuk menghormati,

menjalin hubungan, dan menarik hati kabilah Khats'am pada Islam

saja. Seandainya diyat diwajibkan kepada mereka, tentu beliau

tidak akan melarang mereka darinya walau selembar bulu pun.

Ketika argLrmen kalangan Hanafi terhadap pendapat

mereka yang lemah dengan beberapa hadits id, unfuk

menggugurkan qishash dan diSnt bagi orang yang sengaja

membunuh seorang muslim 5nng dikiranya kafir, sekalipun tinggal

di derah musuh; dan pengguguran mereka terhadap qishash saia

terhadap orang yang sengaja membunuh seorang muslim dalam

prajurit kaum muslimin di daerah musuh, sebab shahih semua

tindakan ini dikategorikan pembunuhan secara tdak sengaja,

bukan pembunuhan disengaja. Maka jelaslah kerusakan pendapat

mereka secanr mq,rakinkan.

Jika dikatakan, Rasulullah $ telah berlepas tangan dari

setiap muslim yrang tinggal di tengah penduduk daerah musuh.

Kami berpendapat, seandainya sanksi ini wajib karena

unsur kesengajaan dalam membunuh, tenfu pendapat anda

tentang peruajiban kafantdalam kasus tersebut batal. Artinya, dia

telah mencederai dirinya sendiri dengan tindakan itu. Jika

seseorang membunuh seorctng muslim yang dikiranya musuh,
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pelaku tidak dikenai qishash dan diyat. Dia hanya dikenai sanksi

kafaratsaja, berdasarkan nash Al Qur'an.

Mereka bertambah sesat, lalu berhujjah dalam kasus ini

dengan hadits yang gugur dan palsu; bahwa Nabi S bersabda, )

fr, e g*'1r '$b 'T*sun-tangan tidak dipotong (dalam kasus

pencderaan tangan) dalam safar. " Pendapat ini sangat aneh,

karena justru merekalah pihak pertama yang menyalahi hadits ini.

Mereka memotong tangan (dalam kasus pemotongan tangan yang

terjadi) dalam safar. Kami tidak tahu dasar dalil mengapa mereka

mengecualikan daerah musuh ini?

Selanjutnya, seandainya pendapat mereka ini shahih, tentu

pengguguran terhadap qishash dan diyatatau qishash saja dengan

meninggalkan hukum potong tangan merupakan kekacauan yang

nyata. Rasulullah $ memohon perlindungan kepada Allah & dari

keinginan untuk melarang qishash dan drynt dalam kasus

pembunuhan seorang muslim secara sengaja di daerah musuh,

sehingga beliau meninggalkan penyebutan hukum tersebut dan

membatasi diri dengan larangan memotong tangan (sebagai sanksi

pencederaan tangan) dalam safar.

Hanya pendusta terlaknat yang sengaja membohongi

Rasulullah $ saja yang berani menisbatkan pendapat di atas

kepada beliau.

Abu Muhammad i$ menyatakanr Adapun pemyataan kami

.bahwa pelaku pembunuhan secara sengaja dijatuhi hula'rman mati

dengan cara yang sarna ketika dia membunuh korban, masih

diperdebatkan.
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Sahr kalangan berpendapat, seperti pernyataan kami,

seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Bakar bin

Abu Syaibah, Hafash bin Ghiyats mengabarkan kepada kami dari

Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ali bin Abu Thalib

menyatakan, "seluruh pembunuhan secara sengaja dikenakan

qishash."

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abdurrahim

mengabarkan kepada kami dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, Al Hasan,

Ibnu Sirin, dan Amr bin Dinar. Mereka menyatakan,

"Pembunuhan secara sengaja dikenakan qishash."

Dari jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari orang yang

mendengar dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ketika seseorang

memberlakukan hukuman berat hingga menewaskan korban,

maka akan dikenai hukum berat juga kemudian dijatuhi hukuman

mati."

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Iyas bin Muawiyah,

dia mengatakan: Segala sesuafu lnng mematikan maka pelakuryra

dikenai hukum mati dengan barang tersebut seperti batu dan kayu

besar yang mematikan.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah,

dia menceritakan padanya bahwa seorElng puka Shuhaib

menangkap putra Hathib bin Abu Balta'ah, lalu memukulnya

dengan kayr yang dia bawa hi.ggu mengira dia telah

membunuhnya....dan seterusnSa. Konon, putra Hathib meninggal

karena pukulan tersebut.

Seorang suku Shuhaib disemhkan pada wali Hathib, dia

langsung memukul kepalanya dengan tongkat hrngga bocor dan
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akhirnya tewas. Urwah bin Az-Zubair yang sedang duduk tidak

mencegah tindakan tersebut. Pria Shuaibi ini bernama Al Hasan

bin Utsman, sedangkan nama pria suku Hathibi yaitu Yazid bin Al

Mughirah.

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi, Sulaiman bin Harb

mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan

kepada kami, dari Abu Raja', dia berkata: Qatadah menuturkan,

"Ketika seseorang membunuh dengan bafu maka dia dijatuhi

hukuman mati juga dengan batu. Jika dia membunuh dengan

kuyu, dia dihukum mati dengan ka5ru."

Demikian ini pendapat Aban bin Utsman dan Abu Bakar

bin Muhammad bin Amr bin Hazm.

Dari jalur Hammad bin Salamah, Hamid mengabarkan

kepada kami dari Maimun bin Mahran, bahwa seorang Yahudi

dibunuh oleh seorang muslim pada saat perayaan Fuhr. Maimun

menanyakan kejadian ifu lewat surat kepada Umar bin Abdul Aziz.

Umar membalas surat Maimun yang isinya perintah agar

menyerahkan muslim ifu pada ibu korban.

Akhimya pelaku pembunuhan itu diserahkan kepada ibu

korban, lalu ibunya menghularm mati pria muslim tersebut juga

pada perayaan Fuhr. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Asy-

Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, hnu Al Mundzir,

sahabat mereka, dan lain-lain.

Malik menyatakan: Apabila seseorang membunuh orang

lain dengan batu, tongkat, api, atau ditenggelamkan, maka

pelakunya dihukum mati dengan cara yang sama. Hukuman ini

terus diulang-ulang hingga pelakrr ter,ryas.
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Asy-Syafi'i mengemukakan' Apabila seseorang meng-

hantam orang lain dengan batu hingga tewas, pelaku dihukum

mati dengan cara yang sama hingga tewas. Apabila seseorang

menahan orang lain tanpa diberi makan dan minum hingga tewas,

maka pelakunya juga ditahan dalam jangka wakh-r yang sama

hingga tewas. Jika dia tidak tewas juga maka dihukum mati

dengan pedang. Demikian juga jika pelaku menenggelamkan

korban atau menjafuhkannya dari tempat yang tinggi dan curam.

Apabila pelaku pembunuhan memotong kedua tangan dan

kakinya hingga tewas, maka dia dihukum mati dengan cara

memotong kedua tangan dan kedua kakinya hingga tewas. Jika

belum tewas, dia dihukum mati dengan pedang.

Abu Muhammad menyatakan, jika pelaku belum tevuas

juga, dia dibiarkan demikian hingga tewas; tidak diberi makan dan

minum. Begitu pula jika seseorang membunuh orang lain dengan

cara tidak memberi makan dan minum, pelaku pun dihukum

dengan cara tidak diberi makan minum hingga te\Aras, dan

tenfunya tanpa memperhih.rngkan waktu.

Ibnu Syibramah menyatakan: Apabila pelaku membunuh

korban dengan cara menenggelamkannya ke dalam air hingga

tewas, maka pelaku ditenggelamkan ke dalam air sampai teruaas.

Jika pelal+r membunuh korban dengan cara dipukul, maka pelaku

dihukum mati dengan pukulan lrang sama, tidak lebih dari itu.

Mereka tidak menyukai persamaan dalam qishash, dengan

pemyataan, "Pedang sudah cukup unfuk seluruh jenis

pembunuhan ini."
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Abu Muhamrnad rg, mengemukakan, "Jusku, pelaku

dipukul hingga tewas."

Kalangan yang lain berpendapat, dalam selun:h kasus

pembunuhan ini pelakunya dihukum mati dengan sabetan pedang.

Demikian ini seperti keterangan yang kami riwayatkan dari

Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan Al

Bashri, bahwa dia berkata, "Tidak ada qishash kecuali dengan besi

tajam."

Dari jalur Waki', Sufyan mengabarkan kepada kami dari

Ibrahim An-Nakha'i, tentang orang yang dibunuh dengan kayu

atau sesuafu. Dia menanggapi, "Pedang menyelesaikan semua

itu."

Dari jalur Syr'bah, dari Al Mughirah, dari hrahim, 'Tidak

ada qishash tanpa dengan pedang."

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Waki' mengabarkan

kepada kami dari Muhammad bin Qais, dari Asy-Sya'bi, "Tidak

ada qishash tanpa dengan besi." Hadits serupa diriwayatkan dari

Sufuan.

Abu Hanifah dan sahabakrya berpendapat, dengan cara

apa pun pelaku membunuh korban -yang berkonsekuensi hukum

qishasl> maka dia hanya di-qishash menggunakan pedang- Ini

pendapat Abu Sulaiman.

Abu Muhammad rg menyatakan: Secara zhahir pesan yang

kami riwayatkan dari Al Hasan dan A4rSya'bi berbunyi:

Keurajiban qishash dilakukan dengan pedang, tombak, pisau, dan

palu.
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Selanjutnya, kami menganalisa argumen yang dikemukakan

oleh kalangan pertama. Kami dapati mereka berhujjah dengan

firman Allah &, ,yiri 11 54.*'V:ie '&+ uei #',?6- UttS
":E;"Oun (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum)

qishash- Oleh sebab ifu menyerang kamu, maka

seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. "

(Qs. Al Baqarah I2l: t94)

Allah berfirman, (^r'q -#'trfi "Dan balasan suatu

kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, " (Qs. Asy-Syura' [42]:

40)

Allah berfirman, -r #;\i Ji WG,ilG [$ "oan

jika l<amu membalas, maka balaslah dengan halasan) tnng sama

dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. " (Qs. An-Nahl [15],

126l

Allah berfirman, @.J=t n&C*tiA4f '$ Gri;5
,1t:t;,1 43 d, h,-;"-;.lt4'"Hj ;6\ l,A5- i,$i&',#i3y

@l={ "Tetapi orang-orang yang membela diri setelah dizhalimi,

tidak ada alasan unfuk menyalahkan mereka. Sesungguhnya

kesalahan hanya ada pada orang-orang Wng befruat zhalim

kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa

(mengindahkan) kebenamn. Merela itu mendapt siksa Wng
pedih. "(Qs. AsySyura l42l:4742)
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Ailah berfirman, $iu $r;'!L'33- r;ru;;i<i ;rtlr:i 6*.

'rAFi 'n "Irulah hukum-hukum Allah, maka ianganlah kamu

melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah,

mereka itulah oftng-orang zhalim. "(Qs. Al Baqarah [2]:229)

Dan, firman Allah @, a; 'i 6( OyV';S SS

6-;3i 'Tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah

tidak menyl<ai orang-oftng Wng melampaui batas-" (Qs- Al

Baqarah 121:190)

Mereka mengemukakan bahwa kalam Allah & yang telah

kami ketengahkan menetapkan bahwa maksud qishash dalam

kasus pembunuhan dan kasus yang lebih ringan yaitu membalas

dengan balasan yang sama. wali korban tidak halal melakukan

pembalasan yang melampaui batas.

Mereka menambahkan, siapa yang menjafuhkan hukuman

mati dengan pedang terhadap pelaku yang melakukan

pembunuhan secara sengaja bukan dengan pedang, artinya dia

menghukum dengan cara yang tdak sama, berarti dia telah

melampui batas dan zhalim terhadap nash Al Qur'an, dan durhaka

terhadap perintah Allah.

Mereka juga berhujjah dengan riwayat yang shahih dan

Rasulullah ,#, yu.,g berbunyi, €:qi: &t?ft €'iii ;iu2 'tty

it7 'nS:,lo " Sesunggwhn5n danhmu, harbmu, kehormabnmu, dan

kulitnu hamm abs dirimu. "
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Mereka menyatakan: Siapa yang membunuh seseorang

bukan dengan pedang secara zhalim dan sengaja, lalu leher pelaku

langsung dipenggal, tindakan ini haram bagi penunfist qishash dan

pihak lainnya. Sebab, perbuatan membaias tindakan kriminal

dengan cara yang berbeda jelas haram. Tidak ada nash atau ijma'

yang memperbolehkannya. Balasan yang halal yaitu tindakan yang

sama dilakukan oleh pelaku, tindakan melampaui batas seperti

yang dilakukan oleh pihak lain, dan dengan pembalasan yang

sama saja.

Siapa yang menyalahi aturan ini, dia seperti orang yang

berfatwa terhadap orang yang kedua matanya dicukil secara

zhalim, agar dia memotong dua daun telinga pelaku.

Dari jalur Muslim, Haddab bin Khalid mengabarkan

kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami, Qatadah

mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik, bahwa dia

mendapati seorang budak wanita muda yang kepalanya digencet

dengan dua bafu. Mereka bertanya pada budak itu siapa gerangan

yang melakukan perbuatan tersebut. Apakah si fulan, dan si fulan?

Mereka menyebutkan seorang Yahudi. Budak itu menganggukkan

kepalanya.

Orang Yahudi itu pun ditangkap, dan dia mengakui

perbuatannya. Nabi S memerintahkan untuk menggencet kepala

orang ini dengan dua batu.

Keterangan yang sama diriwayatkan oleh Syu'bah dari

Hisyam bin Zaid dari Anas dan Ma'mar dari Ayyrb As-Sikhtlani

dari Abu Qilabah, dari Anas.
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Dari jalur Muslim, Abu Ja'far bin Ash-Shabbah dan Abu

Bakar bin Abu Syaibah -redaksi ini berasal darinya-mengabarkan

kepada kami, Ibnu Aliah mengabarkan kepada kami dari Al Hajjaj

bin Abu Utsman, Abu Raja -maula Abu Qilabah-mengabarkan

kepada kami, Anas bin Malik menceritakan kepadaku, bahwa

sekelompok orang (delapan jiwa) dari Ukl menemui Rasulullah s
lalu berbaiat untuk memeluk Islam.

Mereka merasa kurang cocok dengan ildim di daerah ifu,

dan jatuh sakit. Rasulullah S bersabda kepada mereka,

"Bagaimana kalau kalian keluar bersama penggembala kami dalam

kawanan unta, lalu kalian memanfaatkan air kencing dan

susunya?"

Mereka berkata, "Baiklah!" Mereka pun keluar lalu

meminum air kencing dan strsu unta tersebut, dan akhimya

sembuh. Setelah itu, mereka justm membunuh si penggembala

dan merampas unta-unta itu. Kabar kejadian ini sampai pada

Rasulullah 4j$.

Beliau segera mengirim pasukan untuk mengikuti jeiak

mereka, dan berhasil menemukan keberadaannya- Orang-orang

dari ukl ini dibawah ke hadapan Rasulullah, dan beliau

memerintahkan unfuk memotong kedua tangan, kedua kaki,

mencukil matanya, kernudian mencampakkan di bawah terik

matahari, hingga mati.

Muslim menyatakan: Al Fadhal bin Salah Al A'raj Marwazi

menceritakan kepadaku, Yahfra bin Ghailan mengabarkan kepada

kami, Yazid bin Zurai mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman

At-Taimi, dari Anas bin Malik, dia menyatakan,
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"Rasulullah S mencukil kedua mata orang-orang ini,

karena mereka juga mencukil mata para penggembala." Demikian

ini hukum dan perintah Rasulullah S yang tidak ada ruang bagi

seseorang keluar darinya.

Diriwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah,

AMunahaman bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Ismail

bin Muslim mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari
Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah E$ bersabda,

.J-iltU'tr;tf vr \e u;r
//

'Pembunuhan secara sengaja dikenai qishash kecuali wali

korban memaalkan."

Dari jalur Al Bukhari, Abu Na'im -dia Al Fadhal bin

Dakin- mengabarkan kepada kami, Syaiban mengabarkan kepada

kami dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah bin

Abdunahman bin Auf, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $
bersabda,
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"Siapa yang keluarganya terbunuh dia diberi dua pilihan;

menarik diyat atau melalrukan qishash. "

Abu Muhammad rg, menyatakan: Al Qawad artinya

'balasan dengan perbuatan lrang sarna'. Seluruh ulama sepakat

bahwa potong tangan dibalas dengan potong tangan, mata dibalas

mata, hidung dibalas hidung, dan jiwa dibalas jiwa. Semua ini

dinamakan qawad.

Adalah benar ketika Rasulullah S memerintahkan kita

unttrk memberlakukNr qaumd, sebenamya beliau memerintahkan

kita unfuk menghukum orang yang sengaja membunuh atau

penceAeraan yang tidak sampai mematikan dengan balasan yang

salna persis. Perintah ini merupakan konsekuensi dari syariat dan

bahasa.

Kemudian kami menganalisa hujjah yang dikernukakan

oleh kalangan yang lain, kami dapati mereka berargumen dengan

keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu

Syaibah, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami dari Asy'ats

dan Amr bin AM dari Al Hasan, dia berkata: Rasulullah #
bersaMa, y)u. \t si I 'Tidak ada qishash sekin dengan

pdang."

Abu Muhammad ;g mengatakan: RiwaSnt ini mursal-

Tidak seorang pun halal berhujah dengan dalil murcal. Mereka

mengatakan, bahwa dua hadits ini berasal dari Anas berkenaan

dengan orang-orang 5ang membunuh para penggembala unta dan

tentang orang yang menggencet kepala seorang budak wanita-

Kedua riwayat ini berlaku ketika balasan yang sama dimubahkan,

kemudian di-nasakh dengan kehamman pembalasan-
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Keterangan di atas diperkuat dengan riwayat Ayyub dari

Abu Qilabah, dari Anas, berkenaan dengan hadits tersebut bahwa

Rasulullah $ memerintahkan untuk merajamnya hingga tewas.

Maka, dia pun drajam hingga tewas.

Mereka mengatakan: Rajam kadang udak mengenai

kepala, jadi kadang pelaku tevuas oleh tindakan yang tidak sama.

Inilah yang biasa berlaku.

Kalian telah meriwayatkan dari jalur Abu Daud,

Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Muadz

bin Hisyam Ad-Dastuwai mengabarkan kepada kami, bapakku

mencertaikan kepadaku dari Qatadah, dari Al Hasan, dari AI

Mishbah bin Immn Al Barjumi bahwa dia mendengar Samurah bin

Jundub dan Imran berkata, "Rasulullah $ menganjurkan kami

untuk bersedekah dan melarang kami dari pembalasan."

Kami meriwayatkan keterangan yarlg sama dari jalur Al

Hasan dari Abu Barzah, Abu Bakrah, Anas bin Malik, dan Ma'qil

bin Yasar, seluruhnya bersumber dari Rasulullah #.
Mereka menyatakan, "Setiap kali kami mendengar

Ifiutbah dari Rasulullah S, beliau selalu memerintahkan sedekah

dan melarang pembalasan."

Ahmad bin Umar Al Udzri mengabarkan kepada kami,

Ahmad bin Ali bin Al Hasan Al Kisa'i mengabarkan kepada kami,

Ali bin Ghailan Al Hirrani meriwayatkan kepada kami, Al

Mufadhdhal bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ali bin

Ziyad mengabarkan kepada kami, Abu Qunah menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, Isma'il bin Aliah mengabarkan
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kepadaku dari Ma'mar dari AWrb As-Sikhtiyani dari Ilgimah dari

Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah S bersabda,

,!t ;j:tu y-) g Ct't't q:'J:i. A
:Li;xt '. - -P.. t./U4 lyJrj

"Siapa saia 5nng mengganti agamanya atau kembali pada

agama wng lama, perangilah dia dan iangan kalian sikia seorang

pun dengan siksa Attah." Maksudnya, neraka. Rasulullah #
melarang pembalasan.

Mereka mengemukakan: larangan pembalasan mengaju

pada hadits shahih dari beberapa jalur periwayatan-

Mereka menambahkan: Kalian telah meriwayatkan dari

jalur Al Bukhari, Musa bin Isma'il mengabarkan kepada kami,

Hammam mengabarkan kepada kami dari Qatadah dari Anas: Dia

menufurkan hadits tentang orangorang yang membunuh para

penggembala unta, yang baru saja kami kemukakan-

Qatadah menyatakan: Muhammad bin Sirin menceritakan

kepadaku bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum tumnnya ayat

tentang hukuman had.

Abu Muhammad berkomentar: Kami tidak menyalahi

mereka sama sekali, bahwa pembalasan tdak halal. Tetapi, kami

berpendapat, ia bukan pembalasan selain apa yang diharamkan

oleh Allah i$&. Adapun hukuman yang diperintakan Allah &
bukanlah pembalasan.
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[-antas, menurut mereka apakah perbedaan antara orang

yang membunuh secara sengaja dan zhalim menggunakan bahr

lalu dihukum mati dengan cara yang sama?

Mereka menyatakan: Ini termasuk pembalasan. Ia berbeda

dengan orang muhshan yang berzina lalu dikenai hukuman mati

dengan lemparan batu (rajam)?

Mereka mengatakan: Perbuatan ini bukan pembalasan.

Apakah orang beragama tidak malu mengemukakan pendapat

yang jelas rusak ini?

Jika mereka berpendapat, Allah @ memerintahkan untuk

memberlakukan hukum rajam pada pelaku zina muhshan.

Rasulullah €& jrgu melakukan rajam.

Kami menanggapi, AXah & memerintahkan unfuk

menjatuhkan tindakan yang sama yang dilakukan pelaku

pembunuhan dan membalas tindakan penyiksaan secara zhalim

dengan cara yang sama. Bahkan, Rasulullah #& menjatuhkan

hukuman mati dengan lemparan batu terhadap oftmg yang

membr.rnuh secara zhalim dengan cara tersebut. Apakah ini

berbeda?

Sejauh pengetahuan manusia, apakah pembalasan lebih

berat dari memotong tangan dan kaki secara bersilang (kanan-kiri,

kiri-kanan), mecukil kedua mata, memotong hidung, dua daun

telinga, merontokkan gerigi, dan memotong dua bibir. Mereka

sepakat dengan kami bahwa seluruh tindakan tersebut wajib

dilakukan pada orang yang melakukan tindakan ihr pada orang

lain secara zhalim. Seandainya mereka mengabaikan

pemberlakuan hukum ini, tentu itu lebih utama.
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Mereka mengatakan, pelaku perampokkan tangan dan

kakinya dipotong secara silang. Jika setelah itu dia tetap

melakukan perampokan, tangan dan kaki yang lain tidak dipotong.

Kami kira mereka berpendapat, siapa saja yang

memotong tangan dan kaki orang lain, maka tangan dan kakinya

juga dipotong. Jika mereka berpendapat demikian maka sikap

kontradiksinya semakin kentara. Sebaliknya, jika tidak

berpendapat demikian, mereka menambahkan kebaillan dan

melarang kebenaran.

Adapun pemyataan Ibnu Sirin "Aturan ini berlaku sebelum

hrrun ayat tentang hadd' adalah keliru. Pemyataan orang yang

tidak berada di tempat kejadian dan tidak ada keterangan bahwa

dia menginformasikannya dari orang yang menyaksikan kejadian

itu, dia tidak kuat.

Hadits Anas yang digunakan sebagai dalil oleh mereka,

temyata Anas tidak pemah mendengar Rasulullah ei sedang

berkhutbah selain larangan pembalasan merupakan hujjah terkuat

unhrk menyingkap kebohongan mereka, bahwa dalil ini me-nasakh

perbuatan Rasulullah terhadap orang-orang yang membunuh para

gembala. Sebab, banyak orang yang bersahabat dengan

Rasulullah 6$, dan setia melayani beliau sejak beliau tiba di

Madinah hingga akhir hayakrya.

Maka, bisa dipastikan tanpa keraguan secuil pun Anas

pemah mendengar pidato dan larangan Rasulullah E$ terhadap

pembalasan sebelum Undakan beliau pada orang-orang yang

membunuh para gembala unta. Jadi, jelas batallah kaidah dalil

dahulu me-nasal<h dalil yang kemudian.
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Demi Allah, sungguh, memenggal leher pelaku

pembunuhan dengan pedang ifu pembalasan yang lebih sadis.

Kami telah menyaksikan secara langsung proses eksekusi seperti

ini, safu pemandangan yang menakutkan. Seolah-olah pembunuh

seperti jasad dengan empat paha (karena kepalanya telah

dipenggal). Dengan demikian, rusaklah hujjah mereka tentang

pembalasan rusak, dan yang shahih adalah seluruh perintah

Rasulullah $. Yaitu, bukan pembalasan. Pembalasan adalah

melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah @ secara sengaja.

Adapun pemyataan mereka "dalam riwayat Ayyrb

disebutkan Rasulullah $ memerintahkan untuk merajamnya

dengan bafu hingga meninggal", tidak diragukan dan tidak

diperdebatkan, bahwa seluruh riwayat ini berkenaan dengan satu

riwayat, safu tempat, dan satu orang.

Penyataan AWub dari Abu Qilabah dari Anas berbunyi

"Beliau memerintahkannya unhrk menggencet kepalanya di antara

dua batu."

Pemyataan Hammad dari Qatadah dari Anas
"Rasulullah $ memerintahkan untuk menggencet kepalanya di

antara bebatuan" merupakan beberapa riwayat dalam safu kasus.

Ketika kepalanya telah digencet di antara dua batu, berarti dia

telah digencet dengan bebatuan. Beliau merajam kepala orang itu

hingga ter.r.ras. Jadi, batallah sanggahan mereka soal perbedaan

redaksi periwayat, mengingat seluruhnya punya makna yang sama.

Hanya bagi Allah @ segala puji. Tindakan ini tidak lain adalah

menyalahi Rasulullah $ dengan cara batil.

AI Muhalla - f.-Ttl



Mereka juga berhujjah dengan keterangan yang

diriwayatkan dari jalur Abu Daud, Muslim bin Ibrahim

mengabarkan kepada kami, Syr'bah mengabarkan kepada kami

dari Khalid Al Hidzdza, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Asy'ats dari

Syaddad bin Aus, dia menuturkan,
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"Dua pekerti yang saya dengarkan dari Rasulullah #1,

'saunggunya Allah mewajiblan kebaikan dalam sqala hal. Jika

kalian membunuh maka bunuhlah dengan an tnng baik; iika
kalian menyembelih, sembelihlah dangan ana trang baik.

HendalmSa seoftng dari l<alian pinurya dan

m enyqwkan setn belihannSa'."

Abu Muhammad & mengemukakan: Ritlapt ln shahih.

Puncak perbuatan baik dalam pernbunuhan lnifu mernbtrnuh

pelaku pembunuhan dengan cara yang sama. Demikianlah inti

keadilan dan keseimbangan. Allah berfirman, "Dan (terhadap)

sauatu 3nng dihormati berlaku (hukun) qishash. "(Qs. Al Baqarah

12lz 1941

Adapun orang yang menjah.rhkan hukuman mati dengan

cam mern€nggal leher pelaku dengan pedang, baik pembunuhan
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ifu dilakukan dengan cara mencekik, menenggelamkan, atau

menjatuhkan korban dari ketinggian, bukanlah eksekusi terbaik.

Jusforr, ia hukuman mati terburuk, karena menyalahi perintah

Allah @, melampaui batas-batas-Nya, dan membalas perbuatan

jahat dengan cara yang berbeda. Jika tidak demikian, semua itu

dikategorikan pembunuhan.

Eksekusi hukuman mati dengan cara memenggal leher

dengan pedang bukan cara yang lebih mudah daripada

memanggang pelaku di bawah terik matahari dan mencekik. Tidak

jarang terpidana baru tewas setelah berkali-kali lehernya dihantam

dengan pedang. Kejadian seperti ini pemah kami saksikan. Kami

memohon ampunan kepada Allah. Kembali hadits ini menjadi

hujjah yang melemahkan pendapat mereka.

Mereka berhujjah dengan keterangan yang kami

riwayatkan dari jalur Abu Daud; Abu Daud Ath-Thayalisi

mengabarkan kepada kami, Syr'bah mengabarkan kepada kami,

dari Hisyam bin Zaid, dari Anas: Hisyam berada bersama Anas,

lalu Anas berkata, "Rasulullah $ melarang membunuh heruan

dengan cara perlahan"

Abu Muhammad rg menyatakan: Riwayat ini merupakan

argumen paling aneh yang mereka kemukakan. Ketika kami

menyanggah mereka bahwa mempermainkan hewan dan selain

heuran itu tidak halal. Mereka harus mengutip dan berhujjah

dengan riwayat ini. Mereka mengemukakan sesuatu yang jusbrr

dilarzng.

Membunuh hewan dengan cara yang batil memang

dilarang. Membunuh hewan secara perlahan tidak halal, kecuali
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dengan cara yang diperintahkan oleh Allah &, seperti

penyembelihan, pemenggalan, dan melempar heuran yang tidak

terkendali dengan pm*, tombak, melepaskan anjing pemburu

atau burung liar pemburu. Seluruh cam ini halal dan baik menurut

ijma' kita semua.

Demikian halnya bercanda yang melampui batas ('aba$

dengan orang lain Udak halal. Jika seseorung

melakukan hal ini ia dikategorikan zhalim. Dan, kalau sampai

mencelakakan omng lain, dia dikenai hukum qishash dengan

tindakan yang sama. Ini konsekuensi hukum yang benar dan adil.

Yang paling mengherankan, memenggal leher jelas membunuh

dengan cara perlahan. Menyalib mempakan cara membunuh yang

sangat perlahan. Mereka merekomendasikan hukuman mati

dengan cara tersebut. Seandainya mereka kembali pada jalan yang

benar, tentu itu lebih baik baginya.

Demikian dengan yang mereka kutip, yaifu

Snng kami rir,rnyatkan dari jalur AMullah bin Wahab,

Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Bukair bin Al Asyaj

dari Ya'ala, dia mengatakan: I(arni furut berperang bersama

AMurrahman bin Khalid bin Al Walid. Abu Ay5rtrb Al Anshari

menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah $ melarang

pembunuhan dengan cara perlahan."

Mereka mengemukakan yang kami riunptkan
dari jalur Abu Daud, Sa'id bin Manshur meriwalatkan kepada

kami, Al Mughirah bin AMurrahman Al Hidzami meriwalratkan

kepada kami dari Abu Az-Zinad, Muhammad bin Hamzah Al
Aslami menceritakan kepadaku dari a5nhnya, bahwa Rasulullah #i
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mengangkat Hamzah sebagai panglima safu pasukan. Beliau

berpesan, "Jika kalian bertemu fulan maka bunuhlan dia. Jangan

kalian bakar. Sungguh hanya Tuhan api yang akan menyiksa

dengan api."

Kami juga meriwayatkan keterangan di atas dari jalur Abu

Daud, Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, bahwa Al-

L-aits bin Sa'ad menceritakan kepada mereka dari Bukair bin Al

Asyaj dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari

Rasulullah 's.
Abu Muhammad rg mengemukakan, Hadits inl shahih.

Seseorang tidak halal memulai serangan dengan membakar musuh

dengan api. Jika seseorang melakukan sebagian tindakan yang

diharamkan oleh Atlah &, dia wajib dikenai qishash dengan

Undakan yang sama, seperti diperintahkan Allah &.

Mereka mengemukakan keterangan yang kami riwayatkan

dari jalur Sy-r'bah dari Adi bin Tsabit dari Sa'id bin Jubair dari hnu

Abbas, bahwa Nabi S bersabda, 6'? 'tt:jt * (* 4i2J: I
'Uangan menjadikan sesuafu 5nng bemyawa sebagai sasaran."

Dari jalur Muslim, Abu Kamil mengabarkan kepada kami,

Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Abu Basyir, dari

Sa'id bin Jubair, dia menufurkan: Ibnu Umar bertemu dengan

sekelompok orang yang memanah dengan menjadikan ayam

sebagai target. Ibnu Umar berkata, "Allah melaknat orang !,ang

melakukan hal ini. Sungguh, Rasulullah,$ bersabda, ieil g.h, is
a!, Ul, *. tf;r' 'Allah melaknat orang yang menjadikan sauatu

Wng bemyawa sebagai sasamn'."
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Abu Muhammad ig, menyatakan: Kami berkomentar,

Allah melaknat seseorang yang menjadikan sesuahr yang bemyawa

sebagai target, kecuali sesuai kondisi yang diperintahkan Allah,

seperti qishash. Orang yang berhak mendapatkan laknat Allah,

pastilah melakukan tindakan tersebut. Pembalasan kejahatan

dilakukan dengan cara llang sarna.

Mereka sepakat dengan kami tentang kehalalan

menyerang musuh dengan panah dan manianiq serta

menjadikannya sebagai target. Hal ini keluar dari larangan yang

telah ditetapkan Rasulullah e.
Demikian halnya pendapat terkait keterangan yang

bersumber dari Rasululluh # bahwa beliau melarang membunuh

binatang dengan cara berlahan. Kita ketahui, memotong unta,

menyembelih hewan, dan mengeksekusi dengan pedang dalam

qishash, semua ifu termasuk membunuh dengan cara perlahan.

Hulmman tersebut keluar dari pembunuhan secara perlahan yang

dilarang. Begitu halnya seluruh praktik qishash yang diperintahkan

oleh Allah &.

Mereka mengemukakan keterangan yang kami riwayatkan

dari jalur Abu Daud, Ziyad bin Ayyub mengabarkan kepada kami,

Hasyim mengabarkan kepada kami dari Simak dari hrahim, dari

Hani bin Nuwairah, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dia

menufurkan: Rasulullah S bersabda,

'Orang yang paling meniauhkan dari sesuafu yang tidak

halal [afilJ segelintir orang yang beriman. "

.it^:yr $( & f6t',-bri
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Abu Muhammmad &, mengemukakan: Hadits ini

sekalipun redaksinya tidak shahih, dan dalam rangkaian sanadnya

terdapat Hani bin Nuwairah -yang tidak dikenal-, namun

maknanya shahih. Artinya, tidak ada orang yang paling

menjauhkan diri dari barang haram itu daripada para eksekutor

yang menjalankan hukuman mati sesuai perintah Allah &. Dia

membalas tindakan pelaku kejahatan dengan cara yang sama atas

walinya secara zhalim.

Tidak ada sikap menjauhi barang haram sama sekali

dalam tindakan eksekusi dengan cara memenggal leher korban

yang tidak memenggal leher walinya, justru dia telah melampaui

batas, zhalim, dan melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan

Allah &.

Mereka juga mengutip keterangan yang kami riwayatkan

dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi, Hajjaj bin Al Minhal

mengabarkan kepada kami, Shalih Al Murri mengabarkan kepada

kami, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Utsman, dari Abu

Hurairah, bahwa Rasulullah S berdiri di dekat jenazah

Hamzah rg ketika dia gugur sebagai qnhid. Beliau menyampaikan

sesuafu.

Dalam riwayat ini disebutkan bahwa Rasulullah $
bersaMa, 'Demi Allah, atas seluruh tindakan tetsebut, sungguh

aku akan membalas dengan perbuabn yang sama terhadap 70

oftng di antam mereka sebagai penggantimtt " Maka, turunlah

Jibril & men5rampaikan akhir surah An-Nahl sementara Rasulullah

masih berdiri jauh dari sana,
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J" frj;'v, +4wG'3.7G itr
'Dan iika lamu membalas, maka balaslah dengan

(batasn) yang sarna dengan siksaan tnng ditimpakan kepadamu."

(Qs. An-Nahl 116l: L26l

Abu Muhammad 4& mengemukakan: Riwayat ini

seandainya shahih dan tidak bersumber dari jalur Shalih Al Marri

dan Yahya Al Hammani, dan semisalnya, tentu menjadi hujjah

yang melemahkan pendapat mereka. Sebab dalam riwayat di atas

disebutkan, bahwa Rasulullah @ memerintahkan unhrk membalas

dengan balasan yang sama. Ini merupakan indikasi bolehnya

pembalasan seperti tindakan yang diterima Hamzah i&. Allah &
hanya melarang pembalasan terhadap 70 orang dari kalangan

kafir Quraisy yang tidak terlibat dalam penyerangan Hamzah.

Demikian menumt hemat kami, bukan pendapat mereka-

Abu Muhammad a$ mengemukakan: Mereka mengutip

sebuah hadits yang rapuh dan palsu, yaitu:

Keterangan yang diriwayatkan dari jalur Asad bin Musa,

dari sulaiman bin Halyan, dari Yahya bin Abu Anisah, dari Abu

Az-Zuban, dari Jabir bahwa Nabi d& memerintahkan untuk

memberikan tenggat waktu selama setahun terhadap pencederaan.

Asad periwayat yang dha'if. Yahya bin Abu Anisah

pembohong. Merekalah orang yang pertama menyelisihi hadits ini,

karena mereka tidak berpendapat unfuk memberikan masa

pemulihan selama setahun terhadap ceAera. Bagaimana mungkin

seorang muslim atau orang yang punya rasa malu menghalalkan

tindakan berhujjah dengan sesuatu yang dia sendiri menjadi orang
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pertama llang membatalkannya, dan orang pertama yang tidak

berpendapat unfuk mengamalkan kandungannya.

Mereka juga berdalih dengan hadits dari jalur hnu Al
Mubarak, dari Anbasah bin Za'id, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir, dari

Nabi $, 'f; ,? gl, ',y \fu- | " So*r*g tidak dikenai qishash

karena cdera sebelum sembuh."

Abu Muhammad ig mengemukakan: Riwa5nt ini batil,

karena Anbasah tidak dikenal. Dia bukanlah Anbasah bin Sa'id AI

Ash, karena hnu Al Mubarak tidak pemah bertemu dengannya.

Jushr, riwayat yang bertolak belakang dengan hadits ini shahih

dari Nabi $.
Misalnya, seperti keterangan yang dirivrnSntkan oleh

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur kepada kami, dia ber{<atat

Wahab bin Masarrah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

meriwayatkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah

mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Aliah mengabarkan kepada

kami dari Aynb As-Sikhtipni, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin

AMullah, dia menuturkan:

Seomng pria menikam lufut pria lain dengan tanduk, lalu

pria itu menemui Nabi $ unfuk menunfut qishash. Dikatakan

padanya, "Tunggu sampai dia sembuh." Namun, dia mengabaikan

perintah beliau, dan minta segera dijahrhi qishash. Akhimya

ekseh.rsi pun dilakukan. Belakangan diketahui temyata luka

kakinSn jusku membusuk, sedangkan luka kaki pihak yang di-
qishashsembuh.
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Pria itu kembali menemui Nabi S dan mengutarakan

kondisi tersebut. Dikatakan padanya, "Kamu tidak berhak

mendapatkan apapun, karena kamu telah lalai." Jadi, shahih

bahwa menyegerakan atau menunda qishash sepenuhnya

diserahkan kepada pihak yang dicederai. Inilah salah satu riwayat

yang mereka kutip.

Mereka berhujjah dari jalur An-Nadhar, bahwa mereka

menyatakan: Kami mendapati seseorang memotong tangan orang

lain secara tidak sengaja. Jika oftmg tersebut sembuh, dia wajib

dikenai dtpt tangan; narnun, jika korban meninggal dunia, dia

dibebani diyat jiwa, dan hukum d@at tangan gugur. Jadi,

pencederaan secara sengaja pun berlaku hal yang sama digiyas-

kan dengan pencederaan tidak sengaja.

Abu Muhammad rg, berkomentar: Seluruh qitns itu batil.

Seandainya, ia shahih tentu qiyas ini hakikat kebatilan. Sebab,

menurut kalangan yang berhujjah dengannya, qiyas hanya bisa

dijadikan dalil jika analognya adalah kasus yang mirip dengannya,

bukan kasus yang berbeda dan bertentangan dengannya.

Kesengajaan merupakan antonim dari kekeliruan. Karena ihr, bagi

mereka yang berhujjah dengan qirys, tidak boleh menggiyasl<an

kasus pembtrnuhan tidak sengaja dengan pembunuhan sengaja.

Bagaimana mungkin, seluruh qitns ifu batil.

Mereka menanggapi: Apabila seseorang memanah orang

lain hingga tewas, kalian mewajibkan pelaku juga dipanah. Jika dia

tidak ter,vas, dia dikenai hukuman mati dengan cara lain, dan.

setenrsnya. Demikian juga jika seseoftuxg ter,r,ras karena Udak diberi

makanan hingga kelaparan, maka pelaku pun dikenai hukuman
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yang sarna dengan car? Udak

Tindakan ini tentu melebihi apa

tidak diperbolehkan.

diberi makan hingga ter,vas.

yang diperbuat pelaku, dan ini

Tanggapan kami, kutipan ini rusak dan pemyataan yang

mustahil. Justru, pelaku dipanah dengan anak panah yang sama,

di beberapa tempat yang bertepatan dengan bagian tubuh korban

yang terkena panah hingga tevuas. Begitu pun, dalam kasus kedua,

pelaku tidak diberi makan hingga kelaparan dan dipastikan dia

akan meninggal. Kasus ini sama persis.

Selanjutnya, kami membalik pertanyaan ini pada mereka.

Kami katakan pada mereka: jika pelaku dipenggal lehemya dengan

pedang namun tidak putus, atau terputus sedikit, lalu diulang

berkali-kali, bukankah ini lebih m€ng€rikan dari apa yang kalian

kernukakan. Hal ini fakta yang sangat sering terjadi.

Mereka menanggapi: Bagaimana menunrt kalian jilo
pelaku dihadapkan ke belakang dan diikat dengan tali?

Tanggapan kami, dia dihadapkan ke belakang dengan

semacarn tali. Hal itu bukan hal Snng sulit bagi Allah.

Mereka menyatakan, jika dia dijerat httggu tev.ras?

Tanggapan kami: Pelaku dihadapkan ke belakang dengan

kalnr hingga tev;as, karena pembalasan baginya diharamkan. Allah

tempat mernohon segala pertolongan.

***
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Bab: Ulasan Mengenai Pembunuhan Serupa
(Seperti) Sengaja

Abu Muhammad rg mengatakan: Sebelumnya telah kami

jelaskan soal tersebut. Kami belum menjelaskan kerusakan hadits

yang mereka kutip, dan kontradiksi tiga kalanganr Maliki, Hanafi,

dan Syafi'i dalam kasus tersebut. Kita perlu mengulas hal tersebut,

seperti yang telah kami lakukan dalam beberapa kasus. Allah

tempat memohon pertolongan.

Abu Muhammad mengemukakan: Kalangan Hanafi,

Syafi'i, dan kalangan yang berpendapat tentang pembunuhan
'amdil khatha, berdalih dengan keterangan yang kami riwayatkan

dari jalur Syu'bah dan Sufuan Ats-Tsauri. Mereka berdua dari Jabir

Al Ju'fi, dari Abu Azib, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda,

It

,lE
iz ilW e"ur' JtCr ;)i*Jt vf

* oi
'Gsl

'Segak sesuafu itu keliru selain pedang. Dalam setiap

kesalahan terdapat ganti rugi."

Abu Muhammad r$, mengemukakan: Jabir Al Ju'fi

seorang pembohong. Orang yang menyaksikan kebohongan Jabir

Al Ju'fi adalah Abu Hanifah. Kemudian, para sahabat beliau tidak

mempedulikan hal itu. Mereka justm berhujjah dengan riwayat

Jabir.
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Anehnya, kalangan Hanafi dan Syafi'i yang menyelisihi

hadits ini, menyangkalnya.

Kalangan Syafi'i berpendapat tentang pemberlakuan

qishash dalam kasus pembunuhan secara sengaja dengan segala

cara yang memungkinkan unhrk menghukum mati pelaku.

Kalangan Hanafi mengatakan, qishash diberlakukan pada

orang yang menyembelih dengan kulit bambu, oftmg yang

membakar dengan api, dan orang yang mencekik sebanSnk tiga

kali atau lebih, maka semua tindakan ini tdak dikenakan hukuman

mati dengan pedang. Siapakah orang yang lebih sesat dari oftmg

yang berhujjah dengan sesuatu yang justnr dia orang pertama yang

menentangnln.

Sementara itu kalangan Maliki berhujjah dengan dalil yang

konkadiksi dengan Sunnah yang shahih tentang shalat terakhir

Rasulullah bersama para sahabat berdasarkan riwayat Jabir Al
Ju'fi, si pendusta tersebut di atas, dan juga mursal. Hadits tersebut

berbunyi, 'Seomng sepaninggalku frdak akan mengimami dalam

posisi furdiri."

Mereka meriwayatkan keterangan ini sebagai huijah yang

kuat, yang terbantahkan oleh riwa5nt penduduk Madinah yang

tsiqah dan musnad, serta amalan terakhir Rasulullah $ jika

relevan dengan pendapat Malik, kemudian kebohongan Jabir dan

penolakan terhadap riwayatnya Udak dibesar-besarkan. Apabila

keterangan ini menyalahi pendapat Malik, lalu agama apa lagi

yang tersisa bersama argumen ini? Bukankah semua ini semata

mengikuti hawa nafsu, tidak lebih dari itu?
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Abu Muhammad rg menyatakan: Keterangan ini juga

diriwayatkan dari lalur Abdul Baqi bin Qani' -periwayat yang

penuh masalah dan haditsnya ditinggalkan- dari Muhammad bin
Utsman bin Abu Syaibah, dari Uqbah bin Makram, dari yunus bin
Bukair, dari Qais bin Ar-Rabi', dari Abu Hushain, dari hrahim bin
bintu An-Nu'man bin Basyir, dari An-Nu'man bin Basyir, dari
Rasulullah W, "J\1'9 Y ei ,l.i,itt'rib :d F *segala sesuatu

memuat kesalahan selain pedang. Dan, setiap kesalahan ifu
kerugian. "

Abu Muhammad rg mengatakan: Abdul Baqi Udak

diperhitungkan. Qais bin fu-Rabi' di-dha )fkan oleh hnu Ma'in
dan Affan. Waki', haditsnya ditinggalkan oleh Al Qahtthan.
Abdurrahman bin Mahdi jaraknya sangat jauh dari hrahim bin An-
Nu'man, yang mana Udak ada seorang luitikus pun yang

mengenalinya.

Mereka juga berhujjah dengan keterangan yang kami
dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari

AMurrahman bin Sulaiman dari Isma'il bin Muslim, dari Amr bin

Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah S, iV';Ult

)fi, U:'p;- iif 11 ,qir "Pembunuhan disengaj,a dikenai qishash

jiwa, kecuali wali korban memberi maaf."

Dalam riwayat ini disebutkan, "Kematian seseorang yang

diakibatkan oleh tembakan panah, pukulan dengan tongkat, atau

lemparan batu, maka pelakunya dikenai diyat yang diperberat
dengan membayar beberapa ekor unta."
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Kami juga meriwa5ntkan dari jalur Abdurrazzaq dari Al
Hasan dari Imarah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari

ayahnya, dari hnu Abbas, dari Nabi $, 'Siapa saja 5nng tefrunuh

oleh lemparan bafu atau pukulan tongl<at atau cambuk, dia berhak

menerima ditat pembunuhan seara tidak sengaja- Siapa tnng
terbunuh melalui tipu daya, dia berhak mendapatkan qishash."

Dari jalur hnu Al A'rabi dari AMurrazzaq. hnu Al A'rabi

mengatakan: Kemungkinan ia berasal dari hnu JuraU, hnu
Thawus mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia

mempunyai sebuah catatan yang berisi wahyu yang disampaikan

kepada Rasulullah &. Di dalamnya terhrlis "Di5nt pembunuhan

tidak disengaja sarna dengan ditnt pembunuhan kelim, baik

dengan bafu, cambuk, maupun tongkat, selama tdak
menggunakan senjata."

Kami meriwayatkann5n dari jalur Ahmad bin Syuaib, Hilal

bin Al A'la mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Katsir mengabarkan

kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, dari

Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah &, "Siapa saja yang

tefrunuh dalam sasaftn abu tuget tnng berada di anbra merel<a

dengan bafu, cambuk, abu tongl<at, maka diyat-n5n satna dengan

diyat pembunuhan tidak sengaja. Siap saja 5mng dibunuh dengan

sengaja, maka berhak atas qishash."

Dari jalur Ahmad bin Syuaib, Muhammad bin Ma'mar

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Katsir mengabarkan

kepada kami, Sulaiman bin Katsir mengabarkan kepada kami dari
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Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas -dia me-marfu\
kannya- dengan redaksi yang sama.

Ditambah dengan keterangan yang kami riwayatkan dari
jalur Al Bazzar, Muhammad bin Miskin mengabarkan kepada

kepada kami, Bakar bin Mudhar mengabarkan kepada kami dari

Amr bin Dinar, dia mengatakan: Thawus berkata dari Abu
Hurairah, dari Nabi $, 'Siapa yang terbunuh dalam sasaran

dengan batu atau tongkat maka ia korban pembunuhan tidak
sengaja, diyat-nya sama dengan diyat pembunuhan tidak sengaja.

Siapa yang terbunuh secara sengaja, dia berhak atas qishash. "

Abu Muhammad ig, mengemukakan: Seluruh riwayat ini

tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka. Adapun kabar yang kami
kemukakan dari jalur hnu Abu Syaibah, dalam rangkaian

sanadnya terdapat Ismail bin Muslim. Dia seorang suku Makhzum,

Mekkah, yang dha'il Seandainya ia shahih, tenhr mereka semua

menyelisihinya.

Adapun tanggapan kalangan Hanafi terhadap hadits
'Setiap (orang yang tewas oleh) tembakan panah, pukulan dengan

tongkat, atau lemparan bafu, pelaku dikenai diyat berat berupa

beberapa orang unta", siapa saja yang tewas oleh tembakan panah

atau tombak, ia dikenai qishash.

Dalam bab ini, periwayat tidak menyebutkan secara

khusus jenis lemparan yang dimaksud. Justru, dia membedakan

antara lemparan dalam pengertian urnum, lemparan bafu, dan
pukulan tongkat. Jadi, keterangan yang shahih maksudnya adalah

tembakan dengan tongkat dan panah. Kalangan Hanafi tidak
berpendapat demikian.
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Begihr halnya kalangan Slafi'i menyelisihi riwapt ini

dengan memberi keterangan 'setiap lemparan dengan apapun

yang mematikan'- Sementara ifu, kalangan Maliki menyanggah

seluruh riwayat ini.

Mengenai dua hadits Abdurrazzaq, berikut tanggapannya.

Hadits pertama, rangkaian sanadnya terdapat Al Hasan bin

Imarah. Seorang periwayat lnng sangat lemah. Hadits kedua

berkualitas mursal. Kemudian, seandainya dua hadits iru shahih,

tentu mereka juga akan menyelisihinya, karena di dalamnya

disebutkan bahwa ditnt kasus ini sama dengan ditnt pembunuhan

tidak sengaja. Padahal, tdak seorang pun di antara mereka yang

berpendapat demikian.

Kalangan Hanafi dan Syafi'i mempelterat dtjnt
pembunuhan dalam kasus ini dengan memberikan beberapa ekor

unta. tain halnya dengan dipt pembunuhan tdak sengaja.

Adapun kalangan Maliki, mereka berpendapat pelaku dikenai

qishash.

Selanjutrya hadits Sulaiman bin Katsir dan Bakar bin

Mudhar, keduanya shahih. Kami mengulas dua riwalnt ini. Ia
berteda dengan pendapat mereka, karena di dalamnya disebutkan,

"Siapa saja yang terbunuh dalam sasaran atau target, ini

dikategorikan pembunuhan tidak sengaja, yang di5nttya sama

dengan diSat perrbunuhan tanpa sengaja. "

Dalam kasus ini, pelalar pembunuhan tersebut fidak

diketahui. Dengan demikian pelaku hanp dikenai ditnt Diyatrya

sama dengan diSzalpembunuhan tanpa sengaja.
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Dalam dua riwayat di atas juga disebutkan, "Siapa saja

yang dibunuh secara sengaja, dia berhak mendapat qishash.

Dalam hal ini Rasulullah & udak mengkhususkan pedang dari alat

yang lain, tajam atau tidak tajam. Tetapi, beliau mewajibkan
pembalasan yang sama diterima oleh korban. Ini pendapat kami,
bukan pendapat mereka. Allah tempat memohon segala

pertolongan.

Mereka juga berdalih dengan kabar yang kami riwayatkan

dari jalur AMurrazzaq, dari hnu Juraij, dari Amr bin Syuaib, dia
berkata: Rasulullah S bersabda,

.+t, y,PtL&)^;r a.s

*Pembunuhan' ,"** sengaja dikenai diwt yang
dipefierat, pelakunya b'dak dihukum mat "Praktiknya yaitu syetan

melompat di antara manusia, lalu dia memanah sasaran, tanpa
tipu daya dan senjata.

Abu Muhammad menyatakan, riwayat ini mursal, hdak
bisa dijadikan hujjah. Dasar dalil seluruh kalangan dalam kasus ini
telah gugur.

Adapun kalangan Hanafi dalam kasus di atas

menganalogikan dengan orang yang sengaja membunuh seorang

muslim dengan cara mencekik, menenggelamkan, atau memecah
kepalanya dengan batu, dia wajib membayar harta dalam jumlah

banyak. Kasus tersebut sarna sekali tidak berkaitan dengan riwayat
di atas.
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Sementara itu kalangan Maliki berpendapat, hadits murcal

sarna seperti musnad. Hadits mursaliru telah mereka tinggalkan.

Kalangan Syafi'i tidak berhujjah dengan riwayat mursal.

Tetapi, dalam kasus ini mereka berdalil dengan dall mursal.

Selain itu, mereka mengacu keterangan yang kami

riwaSntkan dari jalur Abu Daud; Muhammad bin Yahya bin Faris

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakkar bin Bilal

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Rasyid mengabarkan

kepada kami dari Sulaiman bin Musa, dari Amr bin Syuaib, dari

ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah $, beliau bersabda,

lc/

liC $'oU.J

o o to a, a o t

$lt ,yJbur4t#t:
tt ..

.a'*>V

"Dijnt pembunuhan serup disengaj,a dipefrent seperti

ditpt pernbunuhan sengaja, nzilnun pelakw5a frdak dihukum

mati."

Abu Muhammad bin Yahya bin Faris menuturkan:

Terdapat tambahan: Khalil mengabarkan kepada kami dari hnu
Raq/rd dalam hadits ini dengan sanadnya, yang bertunyi,

"Demikian ifu seperti syetan yang melompat di antara manusia,

lalu menjadi darah di tengah sasaran, tanpa tipu daya, dan tanpa

membawa senjata."

Abu Muhammad rg mengemukakan: Lembaran iru murcal

lrang tidak bisa dfadikan hujjah. Selanjutrya, mereka semua

menyelisihi keterangan yang terdapat dalam hadits ini.
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Adapun Abu Hanifah dan seluruh sahabaturya dalam kasus

ini mengutip keterangan yang bertolak belakang dengan hadits.
Alasannya, mereka menjadikan orang yang terbunuh dengan tipu
daya dan serangan senjata, lalu dia terbunuh oleh bambu runcing
se@ra sengaja, maka hukumnya sarna seperti hukum korban
pembunuhan yang disebutkan dalam hadits ini. Padahal, jelas ia
bertentangan dengannya.

Kalangan AsySyafi'i dalam riwayat di atas tidak
memasukkan redaksi "siapa saja yang terbunuh di daerah sasaran

secara sengaja dengan sesuafu yang biasanya mematikan seperti

tongkat dan sebagainya". Kalangan Maliki menolak seluruh riwayat
ini.

Mereka juga berlandaskan dengan keterangan yang kami
dari jalur Syu'bah dari Ayyrb As-Sikhtiyani: Aku

mendengar Al Qasim bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Amr bin Al-
Ash, dari Nabi $, beliau bersabda, y-Jlt ,'S ,An, r-;'0z,4r ,tr
.o3d;f W:F e W o:firf ,!)t b i;g rtirs ,,pembunuhan 

karena

kesalahan yang mirip dengan sengaja yaifu orang yang terbunuh

karena pukulan cambuk atau tongkat. Diyatrya serafus ekor unta.

Empat puluh ekor di anbranya adalah unta yang sedang bunting. "

Abu Muhammad rg[ mengemukakan: Hadits ini mudallas.

Dalam rangkaian sanadnya antara Al Qasim bin Rabi'ah dan
Abdullah bin Umar ada satu periwayat yang digugurkan.

Demikian ini seperti keterangan yang kami riwayatkan
dari jalur Ahmad bin Syuaib, Yahya bin Habib bin Arabi
mengabarkan kepada kami, Hammad bin Taid mengabarkan
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kepada kami dari Khalid Al Hidzdza, dari Al Qasim bin Rabi'ah,

dari Uqbah bin Aus, dari AMullah bin Amr bin Al Ash, dari
Nabi $, dalam riwayat ini periwayat menyebutkan informasi

tersebut secara ufuh.

Uqbah bin Aus adalah periwayat yang tidak diketahui dan

tidak dikenali siapa dia. Selain itu, fidak ada keterangan yang

shahih bahwa Al Qasim bin Rabi'ah pemah menerima hadits dari

AHullah bin Amr.

Kami juga telah merirwayatkan keterangan tersebut dari Al

Qasim bin Rabi'ah dengan keterangan yang berbeda, seperti

Hammam mengabarkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin AMul Malik bin

Aiman mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb

mengabarkan kepada kami, Ubay menceritakan kepada kami, hnu
Aliah menceritakan kepada kami dari Khalid Al Khidzdza, dari Al

Qasim bin Rabi'ah, dari Ya'qub bin Aus, seoftmg sahabat

Rasulullah #r, dia menuturkan: Rasulullah $ menyampaikan

pidato pada hari penaklukan Mekah:

Beliau bersaMa, 'Tngatlah, kotban

pembunuhan tercalahkan dengan sengaja!" Khalid ber{<ata: atau

beliau bersaMa, "Kofran pembunuhan karena tetahh seruF
sengaja adalah korban akibat ptkulan ambuk ahu tongkat. Di
antara diSahng taitu empt puluh ekor unb Smng sdang
bunting."

- Abu Muhammad r{g mengemukakan: Ya'qub bin Ar.rs

periwayat yang tidak diketahui, dan bukan generasi sahabat.
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Begitu pun kami meriwayatkan hadits ini dari jalur Ahmad
bin Syraib, Isma'il bin Mas'ud Al Jahdari mengabarkan kepada

kami, Bisyr bin Al Mufadhdhal mengabarkan kepada kami dari
Khalid Al Hidzdza dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ya'qub bin Aus,
dari seorang sahabat Rasulullah #, du., seterusnya.

Kami meriwayatkan keterangan ini dari jalur yang lebih

lemah dari jalur ini.

Kami juga meriwayatkan dari jalur Hammad bin Salamah

dan Sufun bin Uyainah. Hammad berkata: Ali bin Zaid bin Jad'an
mengabarkan kepada kami dari Ya'qub As-Sadusi dari Abdullah
bin Amr bin Al Ash, bahwa Nabi S menyampaikan pidato pada

hari penaklukan Makkah. Beliau bersabda, 'llngatlah, dtyat
pembunuhan sengaja keliru dengan cambuk dan tongkat adatah

diyat yang diperberat, yaifu sentus ekor unta Snng di dalamnya

terdapat empat puluh unta khalifah yang sedang bunting.'

Sufuan menufurkan, hnu Jad'an mengabarkan kepada

kami, dia mendengamnya dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari Ibnu

Amr dan seterusnya. hnu Jad'an di sini yaitu Ali bin Zaid. Dia
sangat lemah. Ya'qub As-Sadusi periwayat tidak dikenal. Al Qasim
bin Rabi'ah sama sekali tidak pemah bertemu dengan hnu Umar.
Jadi, seluruh riwayat ini gugur. Segala puji bagi Allah, Tuhan
semesta alam.

Bersamaan dengan ifu, tiga kalangan tersebut

membatalkan seluruh dalilnya.

Kalangan Hanafi, selain Muhammad bin Al Hasan,

berpendapat bahwa dtyat pembunuhan sengaja keliru ('amd
khathdt hanya 25 ekor unta bintu makhadh, 25 ekor vnta bintu
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labun, 25 ekor urrta hiqqah, dan 25 wrta jadz'ah. berbeda dengan

pesan yang terdapat dalam hadits di atas. Sedangkan kalangan

Maliki menyelisihi selunfinya.

Adapun kalangan Syafi'iah tidak berpendapat demikian

dalam kasus orang yang terbunuh oleh pukulan tongkat yang

memang pukulan dengannya dapat mematikan. Begifu pun dalam

kasus pukulan dengan cambuk secara sengaja sehingga korban

meninggal. Dalam kasus ini, menurut mereka, harus diberlakukan

qishash, berbeda dengan pesan hadits di atas. Bersamaan dengan

itu mereka hanya berpendapat berdasarkan riwayat musnad da,'i

riwayat para perawi yang masyhur. Sedangkan, hadits ini fidak

masuk kategori riwayat dimaksud.

Mereka berdalil dengan hsah dua orang Hu&ali yang

terkenal dan shahih. Dalam kisah ini disebutkan seorang wanita

Hudzali memukul wanita yang lain dengan batu. Dalam riwayat

lain disebu&an, dengan kayu tenda. Akibatrya, wanita ihr berikut
janin yang sedang dikandungnya meninggal dunia. Rasulullah $
mengenakan ghurraPo dan diyatkepada ahli waris pemularl.

Selanjutrya, mereka terpecah menjadi dua kelompok:

Abu Hanifah dan orang yang bertaklid padanya

menyatakan: Hadits ini menjelaskan bahwa orang yang

membunuh orang lain dengan pukulan tongkat yang mematikan

atau dengan bafu yang mematikan, dia tidak dikenai qishash.

20 D&at yrang dikenakan bagi orang grang membunuh ianin. Menurut
kesepakatan atrli ftqih, besaran ghumh adalah seorang budak, laki{aki atau
perempuan, atau seperdua pLfirh digt laki-laki jika janin yang tertunuh berjenis
kelamin laki{aki, atau sepersepuluh dipt perempuan jika ianin ynng tertunuh
perempuan. (Pent-)
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Tetapi, tindakan ini dikategorikan pembunuhan sengaja yang
dipersalahkan, yang diyaktya dibebankan pada aqitah.

Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Asy-Syafi,i, dan
sahabatnya berpendapat, hadits tersebut juga memuat penjelasan
bahwa orang yang terbunuh oleh sesuafu yang tidak mematikan,
diyatutya dibebankan pada aqilah.

Abu Muhammad ig mengemukakan, Adapun pendapat
orang yang menyatakan bahwa kayu dan bafu tersebut termasuk
sesuafu yang tidak mematikan, merupakan pendapat yang jelas

rusak. sebab, kayu tenda sangat tidak mungkin dikategorikan
sebagai sesuatu yang udak mematikan jika digunakan untuk
memukul dalam tindak kejahatan. Jadi, pendapat ini pun gugur.
Segaia puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Adapun orang yang berpendapat bahwa hadits ini
memuat dalil bahwa kayu dan bahr yang mematikan jika digunakan
unfuk memukul secara sengaja dalam tindak kejahatan, pelakunya
tidak dikenai qishash. Tetapi, dalam kasus pembunuhan dengan
dua alat ini, aqilah dikenai dtyat ini asumsi yang keliru dari
mereka.

Uraian di atas diperjelas dengan keterangan yang kami
riwayatkan dari jalur Abu Daud dan Ahmad bin Syuaib: Abu Daud
berkata: Muhammad bin Mas'ud mengabarkan kepada kami, Abu
Ashim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata:
Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar
Thawus dari hnu Abbas, dari umar bin Al Khaththab, bahwa dia
bertanya tentang pufusan Rasulullah $ dalam kasus ini?
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Hamal bin Malik bin An-Nabighah langsung berkata, 'Aku
berada di antara dua orang wanita. Salah seotang dari mereka

memulml yang lain dengan tiang kemah hingga dia berikut janin

yang dikandungnya meninggal. Kemudian Rasulullah S
memufuskan pelaku wajib membayar ghurrah atas kematian janin

tersebut, dan dikenai qishash."

Ahmad bin Syuaib menyatakan: Yusuf bin Sa'id bin

Muslim Al Mashshishi mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin

Muhammad mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, Amr bin

Dinar mengabarkan kepadaku: Dia mendengar Thawus

menceritakan dari hnu Abbas, dari Umar bin Al Khaththab: Dia

mengemukakan riwayat lrang sarna persis. Hanya saja dia

mengratakan, 'Rasulullah $ memuhrskan pelaku dikenai Shumh
atas kematian janin tersebut dan qishash atas kematian ibunya."

Sanad hadits ini sangat shahih.

Mereka menyatakan: Adalah shahih bahwa Rasulullah i$)

memberlakukan diyat yang berlipat terhadap ahli uaris ashabah

pelaku. Ketentuan ini Udak diberlakukan terhadap kasus

pembunuhan yang dijatuhi sanksi qishash.

Tanggapan kami, jelas shahih dalam kasus ini

Rasulullah S memerintahkan hukuman qishash. Selunfi perintah

beliau ifu benar. ndak diperkenankan meninggalkan salah safu

perintahnya karena alasan perintah yang lain. Justrr, semestinya

kita mengompromikan seluruh perintah tersebut. Argumennya
sudah cula,rp jelas. Yaihr, Rasx.dullah S menghukumi kasus ini

dengan hukum pembunuhan secara sengaja. Sebab, beliau
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menjafuhkan sanksi qishash, kemudian dalam kasus ini juga beliau
menjatuhkan sanksi yang sama.

Hukum pembunuhan Udak sengaja -ketika beliau
membebankan diyat kepada aqilah- hal ini tentu diperbolehkan
karena ada informasi yang sampai kepada Rasulullah bahwa
wanita ihr memukul wanita yang lain hingga tewas. Jadi, hukum
qishash mengacu pada fakta yang terjadi. selanjutnya, terbukti
bahwa dia memukulnya tdak bermaksud untuk membunuh.
Rasulullah S lalu menghukum pelakunya dengan hukum
pembunuhan tidak sengaja. Sebab, kita hanya boleh menafsirkan
hukum yang diberlakukan Nabi $ pada aturan yang benar
sebagaimana konsekuensi hukum Sang berlaku. sementara ifu safu
kalangan mengklaim, Ibnu Jumid melakukan kesalahan dalam hal
ini.

Mereka mengemukakan: Sufi7an bin uyainah meriwayat-
kan hadits ini dari Amr bin Dinar, namun beliau tidak
mengemukakan apa yang disampaikan oleh trbnu Juraij.

Tanggapan kami, orang salah adalah orang yang
menyelisihi para imam dengan pendapat pribadinya yang rusak.
Ketika hnu uyainah tidak meriwayatkan hadits yang diriwayatkan
oleh hnu JuraU, Iantas mengapa? hnu Juraij lebih agung dari Ibnu
uyainah. Mereka berdua orang besar. Ibnu Juraij menambahkan
informasi yang tidak diketahui oleh hnu Uyainah. Tambahan
riwayat yang disampaikan oleh orang yang adil tidak boleh ditolak.

sedangkan satu kaum mengemukakan pendapat yang asal
bunyi. Menurut mereka, riwayat Hamal bin An-Nabighah tidak bisa
dijadikan hujjah.
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Tanggapan kami: Ini hukum hlis; menolak riwayat

Hamal;g yang jelas seorang sahabat. Bahkan, Umar Amirul

Mukminin dan para sahabat lainnya yang hidup semasa dengannya

pemah meriwayatkan keterangan dari Hamal bin An-Nabighah.

Kerancuan ini muncul akibat kutipan Abu Hanifah yang tidak perlu

diperpanjang. Allah telah mencukupi kami dan sebaik-baik wakil.

Mereka menyatakan: Pembunuhan sempa sengaja (syibhil

amd dikemukakan oleh sejumlah sahabat iS,, seperti Umar bin Al

Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, hnu Mas'ud,

Zaid bin Tsabit, dan Abu Musa Al Asy'ari.

Mereka menambahkan: Kasus seperti ini Udak boleh

merujuk pada hasil penalaran. Demikian pendapat jumhur

kalangan ahli fiqih pasa generasi sahabat, seperti An-Nakha'i,

AsySya'bi, Atha', Thawus, Masruq, Al Hakam bin Utbah, Umar

bin Abdul Aziz, Al Hasan, hnu Al Musayryab, Qatadah, Az-Ztrhri,

Abu Az-Zinad, dan Hammad bin Abu Sulaiman.

Ini juga pendapat jumhur ahli fiqih seperti Sufuan Ats-

Tsauri, Ibnu Syibramah, Utsman Al-Batti, Al Hasan bin Hay, Al

Auza'i, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan para sahabat mereka.

Abu Muhammad rS, berpendapat: Tidak seorang pun bisa

dijadikan hujjah selain Rasulullah $. Dalam kasus ini fldak ada

keterangan yarry shahih dari sahabat selain dari Ali bin Abu Thalib

dan dari Zaid bin Tsabit. Sedangkan riwayat dari Umar bin Al

Khaththab munqathi, karena ia bersumber dari jalur Sufuan Ats-

Tsauri, dari hnu Abu Najih, dari Mujahid; bahwa Umar bin Al

Khaththab, berkata terkait pembunuhan sempa sengaja, yaifu, 30

ekor unta hiqqah, 30 unta jada'ah, dan 40 unta antara tsaniah
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(unta yang telah tumbuh gigi serinya) dan bazit (unta yang mulai
tumbuh gigi taringnya), yang seluruhnya berumur wfta t<hilqah.

sedangkan riwayat dari utsman, ia bersumber dari jalur
Abdurrazzaq dari utsman bin Mathar, dari sa'id bin Abu Arubah
dari Qatadah, dari sa'id bin Al Musayyib; bahwa utsman bin Affan
berkata terkait pembunuhan sempa disengaja, "40 ekor unta
jada'ah, yarrg umumya antara wta khilqah sampai dengan bazil,

30 ekor unta hiqqah, 30 ekor unta binfu labun." Namun utsman
bin Mathar periwayat yang dha'if.

sementara ifu riwayat dari Ali, bers,mber dari jalur waki',
dari Sufiyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin
Dhamrah, dari Ali, dia menyatakan, "Pembunuhan sempa sengaja
yaitu pukulan dcrgan kagr atau hantaman dengan bafu besar.,,

Dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan Ats-Tsauri,
dari Abu Ishaq As-sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia
menyatakan, "Dalam pembunuhan tidak disengaja (khathdlberlaku
dgnt perrbunuhan serupa sengaja -yaitu pukulan dengan kayu
atau bafu besar- berupa tiga ekor vnta hiqqah, tiga ekor unta

la&a'ah, dan tiga ekor unta yang berumur antara vnta tsaniah darr
vnta bazil."

Adapun riwayat dan Taid bin Tsabit, bersumber dari jalur
waki', Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-
Sya'bi, dia mengatakan: Zaid bin Tsabit menuturkan, ,.Dalam

pembunuhan sempa sengaja dikenai d\ntSo ekor unta hiqqah,30
ekor unta jadza'ah, dan 40 ekor unta yang berumur antara unta
tsaniah dan bazil."
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Kami juga meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari

Sufyan Ats-Tsauri dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi,

danTaid bin Tsabit.

Keterangan berikut shahih dari Zaid bin Tsabit dari selain

periwayat ini, tetapi sama dengan keterangan yang kami

dari Utsman, seperti hadits yang dikabarkan kepada

kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Abbas bin Ashbagh

mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Qasim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

Abdussalam Al Khasyani mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Muhammad bin

AMullah Al Anshari Al Qadhi mengabarkan kepada kami, Sa'id

bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari

Sa'id bin Al Musayyib, dari Zaid bin Tsabit:

Dia menuturkan terkait diryt yang diperberat (al-

mughaflazhah), yaitu 40 ekor unta khilqah, 30 ekor unta hiqqah,

dan 30 ekor unta bintu labun.

Sementara itu riwayat dari Abu Musa Al Asy'ari

munqathi', karena ia bersumber dari jalur Ibnu Wahab, dari Sufuan

Ats-Tsauri, dari Al Mughirah bin Muqsim dan Sulaiman Abu Ishaq

AsySyaibani. Mereka berdua bersumber dari Asy-Sya'bi, Abu

Musa Al Asy'ari mengemukakan, "Diyat pembunuhan sempa

sengaja yaitu 30 ekor unta hiqqah,30 ekor unta jadza'ah, dan 40

ekor unta yang berumur antara vnta tsaniah dan unta bazil yang

selunrhnya kategori unta khilfah. " Namun Asy-Sya'bi tidak pemah

bertemu dengan Abu Musa Al Asy'ari.

AlMuhalta - @



Adapun Ibnu Mas'ud, kami meriwayatkan keterangan
darinya dari lalur AMurrazzaq, dari hnu Juraij, Abdul Karim
mengabarkan kepadaku dari hnu Mas'ud, dia berkata,
"Pembunuhan disengaja dilakukan dengan senjata, sedangkan
pembunuhan serupa sengaja dilakukan dengan bafu atau tongkat."

hnu Juraij mengemukakan: Muhammad bin Abdurrahman
bin Abu l^aila mengabarkan kepadaku, bahwa hnu Mas,ud
berkata, "Pembunuhan serupa sengaja dilakukan dengan bafu,
tongkat, cambuk, kayu pendorong, dan segala sesuafu yang
sengaja untuk memukul, maka dikenai dtyat yang diperterat.
Pembunuhan khatha yaifu, seseorang memanah suafu objek lalu
salah sasaran dan mengenai orang lain hingga tewas.',

Dari jalur Waki' dan Sa'id bin Manshur, Waki berkata:
Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi;
Sa'id bin Manshur berkata: Abu Awanah mengabarkan kepada
kami dari Manshur bin AI Mu'tamir dari An-Nakha,i.

Selanjutya Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i sepakat bah*ra hnu
Mas'ud menyatakan terkait diyat senrpa sengaja, "Dibagi empat,
25 ekor unta jada'ah, 25 ekor unta hiqqah, 25 ekor trnta binfu
makhadh, dan 25 ekor unta bintu labun."

Abu Muhammad rg mengemukakan: Asy-Sya,bi, An-
Nakha'i, hnu Abu [-aila, dan Abdul Karim lahir setelah keunfatan
hnu Mas'ud.

Adapun dari kalangan tabi'in -diriwayatkan dari An-
Nakha'i dan Asy-Sya'bi- merupakan riwayat yang gugur, karena
di dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Arthah. Har ini
seperti pendapat Ali tentang diyatpembr.rnuhan senrpa sengaja.
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Keterangan dari Atha' dan Az-Zuhri berkualitas shahih,

sama seperti pendapat yang kami riwayatkan dari Amr bin Al

Khaththab, Abu Musa, dan salah satu dari dua pendapat Zaid bin

Tsabit.

Keterangan shahih lainnya bersumber dari Thawus, Atha'
dan Al Hasan Al Bashri, dan dari Az-Zvhi, seperti pendapat yang

kami kemukakan dari Utsman dan salah satu pendapat Zaid bin

Tsabit.

Riwayat berikut shahih dari Abu Az-Zinad, dari jalur Ibnu

Wahab, dari Yunus bin Ubaid: Terkait orang yang bercanda

dengan orang lain, atau memukulnya dengan cambuk atau

tongkat, menusuk atau melemparkannya sekedar bercanda, lalu

dia meninggal, ini dikategorikan pembunuhan sempa sengaja.

Pelaku kasus ini dikenai dipt yang diperberat yang dibagi empat

unsur, seperti riwayat yang baru saja kami kemukakan dari hnu
Mas'ud.

Demikian keterangan yang kami ketahui dari para sahabat

dan tabi'in tentang diwt pembunuhan sempa sengaja, dan dari

para sahabat tentang sifat pembunuhan sempa sengaja. Sifat

pembunuhan serupa sengaja yang dikemukakan para tabi'in insya

Allah akan kami paparkan nanti.

Definsi berikut shahih dari hrahim, bahwa pembunuhan

syibhil amdi yaitu segala tindakan yang dilakukan secara sengaja

dengan benda hrmpul seperti batu dan kuy,r, dan tenfu diarahkan

untuk menyerang jiwa. Keterangan yang berbeda juga shahih dat'.

hrahirn, yang akan kami jelaskan setelah ini, insya Allah.
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Mengenai Al Hakam bin utbah, kami meriwalntkannyra
dari lalur lrang gusur, tentang seorang pria yang memukul orang
lain dua kali dengan tongkat lalu ter,ruas. Dia menerangkan, lalu dia
dikenai dSat yang diperberat.

Riwagnt berikut shahih dari Al Hakam bin utbah dari lalur
Syr'bah darinya, 'Jika orcng bersangkutan kembali memukul
orang ifu dengan tongkat lalu meninggal, ia tidak dikenar qishash."

Adalah shahih dari Atha', bahwa pembunuhan sengaja
dilakukan dengan senjata -seperti keterangan yang kami terima-
sedangkan pembunuhan sempa sengaja dilakukan dengan bafu
atau kayu, baik yang dlfujukan unfuk menyerang nyawa manusia
atau bukan. Kami tidak mengetahui informasi selain ifu.

Seandainya seseorang memecah gigr orang lain dengan
bafu, atau mencungkil mata orang lain dengan kayu, dia tidak
dikenai qishash.

Ibnu Juraij menufurkan: Saya berpendapat, jushr dia
dikenai qishash, karena dilakukan secara sengaja. Hal ini berteda
dengan orang yang menghantam orang lain dengan bafu -tapi
tidak bermaksud membunuhnya- lalu dia meninggal, dia tidak
dikenai qishash.

DiriwaSntkan secara shahih dari Atha', pembelaan diri
seseorang atas serangan oftmg lain sehingga penyerang teuns
tidak dikatqorikan pembunuhan serupa sengaja.

Keterangan in shahihdari Thawus, "pembunuhan sengaja
menggunakan senjata."
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Riwayat berikutrnya shahih dari putra Thawus, Abdullah

bin Thawus, "Siapa yang bermaksud menyerang seseorang

dengan bafu, lalu mengenai kepala orang lain hingga tewas, ini

dikategorikan pembunuhan sengaja. "

Kami meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, dari jalur

AMurrazzaq, dari Abu Bakar bin Ubaidillah dari Amr bin Salim

maula mereka dari Al Musa5yib, dia berkata, "Pembunuhan

sengaja dilakukan dengan benda tajam, sekalipun dengan jarum

atau senjata di atasnya."

Kami meriwayatkan dari Masruq dari jalur yang tidak ada

kebaikan di dalamnya, "Pembunuhan sengaja udak lain dilakukan

dengan senjata tajam."

Riwayat berikut shahih dari Umar bin AMul Aziz,

"Barangsiapa memecah kepala orang lain dengan bahr, pelakunya

dikenai qishash. Namun, jika dia melempamya dengan batu, dia

tidak dikenai qishash. "

Keteranganini shahih dari Qatadah: Pembunuhan sempa

sengaja yaihr memukul dengan kayu atau bahr besar. Sedangkan

pembunuhan karena tersalah (khatha ) yaitu kasus orang yang

melempar seseorang lalu mengenai orang lain, atau memanah

sesuafu, lalu mengenai orang lain.

Diriwayatkan secara shahih dari Al Hasan Al Bashri,

bahwa orang yang memukul fidak dikenai qishash kecuali jika

dilakukan dengan benda tajam. Pembunuhan karena tersalah

dikenai diyat yang sama dengan pembunuhan serupa sengaja,

yartu diyatyang diperberat.
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Diriwayatkan secara shahih dari Hammad bin Abu
Sulaiman, "Orang yang mencekik orang lain hingga meninggal,
tindakannya dikategorikan pembunuhan karena tersalah. srapu
yang memukul orang lain dengan tongkat, lalu mengulangi
pukulannya hingga dia wafat, dia dikenai qishash.,, Seluruh
keterangan ini diriwayatkan oleh Syr'bah dari Hammad.

Keterangan yang kami janjikan dikemukakan dari hrahim
dan Asy-Sya'bi, kami riwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari jalw Srang
trdak shahih. "Siapa saja yang mencekik orang lain dan udak
melepaskannya hingga te\Aras, pelaku dikenai qishash. seandainya
dia melepaskan cekikannya, kemudian korban meninggal, peraku

wajib membayar dgnt yang diperberat. "

DiriwaSratkan dari AqrSya'bi: Apabila dia mengulang
pularlannSa dengan bafu atau tongkat, pelalu dikenai qishash.

Keterangan berikut shahih dari Ibrahim, "Apabila
seseorang mencekik orang lain hingga meninggal, atau
memukulnya dengan kayr hingga terrrras, dia dikenai qishash. Jil.a
seseorcmg sengaja memukul orang lain dengan bafu hingga taAras,

dia dikenai qishash."

Abu Muhammad rig mengemukakan: Demikian ini
pendapat kami. Adapun menurut para ahli fiqih kota-kota besar
(amshar), sebagai berikut. hnu Syibramah menyatakan, ,DiWt

dalam pembunuhan serupa sengaja diambil dari harta pelaku. Jika
hartanya tidak menankupi, kekurangannya diambil dari harta ahli
waris ashabahnya."

Al Auza'i senada dengan pendapat di atas. Dia
menjelaskan, pembunuhan serupa sengaja yaifu seseorang
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memukul orang lain sekali dengan tongkat atau cambuk hingga

tewas. Dia menambahkan, jika dia mengulangi sekali lagi dan

tewas seketika itu juga, pelaku dikenai qishash.

Al Hasan bin Hay mengemukakan pendapat yang sama.

Hanya saja dia berkata, "Jika pelaku mengulangi pukulannya dua

kali, lalu korban tewas saat itu juga, ini dikategorikan pembunuhan

senrpa sengaja." Diyatdalam kasus ini dibebankan pada aqilah.

Sufuan Ats-Tsauri menjelaskan, "Pembunuhan sengaja (al

amQ yalfu serangan terhadap pihak lain menggunakan senjata.

Pelakunp dikenai qishash jiwa atau anggota lainnya. Sedangkan

serupa sengaja (syibhul 'arnQ yarfil seseorang memukul orang lain

dengan tongkat atau cambuk satu kali, lalu korban meninggal; atau

menyerang orang lain dengan kayr atau fulang yang runcing

sehingga melukai penrbnln, tindakan ini Udak dikenai qishash.

Pencederaan yang Udak sampai menghilangkan nyawa,

menunrtnya juga tidak dikategorikan sempa sengaja-"

Abu Hanifah menerangkan, qishash hanya diberlakukan

pada pembunuhan dengan benda tajam yang dapat memotong,

kulit bambu, atau membakar korban dengan api hingga meregang

nyawa. Seandainya pelaku mencekik korbannya hingga mati, dia

tidak dikenat qishasb, kecuali jika korban dicekik berulang kali oleh

banyak orang hingga te\r.ras, pelaku dikenai qishash.

Seandainya seseorang menghantam kepala orang lain

dengan bafu besar hingga tewas, atau menenggelamkannya di

sungai, laut, sumur, atau kolam yang jauh dari tepinya hingga

meninggal; atau memukulnya dengan kayu besar terus-menenrs

hingga ter,rtras; atau membuka secara paksa dan
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mencekoki tenggorokannya dengan racun yang mematikan hingga
teu/as, maka dalam seluruh kasus ini pelakunya udak dikenai
qishash. Dia hanya wajib membayar dryat seperti dirat
pembunuhan sengaja.

Dernikian ini seperti keterangan yang kami riwayatkan dari
hnu Mas'ud dan Abu Az-Zinad, disebutkan, ,,Diyat 

!/ang
dibebankan pada aqilah, sedangkan hartanya dikenai kafarat
seperti pembunuhan secara keliru."

Abu Hanifah melanjutkan, "seandainya seseorang secara
sengaja dijatuhi sesuatu lalu meninggal dunia, pelaku tidak dikenai
apapun, kecuali terdapat bukti bahwa begitu tertimpa dia masih
hidup, maka dalam kasus ini pelaku dikenai diSatdan kafarat,

Menumt hemat kami, pendapat demikian juga berlaku
dalam kasus orang 3ang disekap dalam sebuah ruangan hi.ggu
meninggal karena kelaparan dan kurus kering-

Abu Muhammad rs menlntakan, Jika kita menganarisa
pemlntaan Abu Hanifah di atas, temyata ia bertentangan dengan
seluruh kabar yang diriwayatkan terkait kasus ini, dan pendapat
seluruh ulama yang telah kami kemukakan, selain riwayat yang
lemah dari hnu Mas'ud. Kami tidak mengetahui orang yang
sepakat dengan Abu Hanifah dalam hal ini selain Abu Az-Zinad,
narnun dia udak sependapat dengannya mengenai sifat
pembunuhan sempa sengaja.

Kami tidak mengetahui musibah dan pelecehan terhadap
Islam yang lebih berat dari orang yang tidak berpendap at, qishash
diberlakukan terhadap orang yang membunuh kaum muslimin
dengan cara ditindih dengan bafu besar, ditenggelamkan, dan
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dihantam dengan bebatuan. Selanjutraya, dia tidak dikenat qishash

tidak pula denda. Namun, ahli waris ashababnya (aqilahl

berkewajiban membayar diyat. Pendapat ini sangat kontradiktif,

karena hanya mengategorikan 'amdul khatha dalam pelenyapan

nyawa saja, tidak dalam kasus lain yang lebih ringan.

Jika dia menyatakan, beberapa kabar ini hanya

menyinggung tindakan pelenyapan nyawa seseorang.

Tanggapan kami, anda telah menyalahi seluruh informasi

yang termuat dalam beberapa riwayat tersebut seperti telah kami

jelaskan di depan, berikut kerapuhan klasifikasi (tingkatan tindakan

kriminal) yang sangat kentara. Selain ifu, menurut pendapatnya,

diyat yang diperberat secara khusus dilakukan dengan cara

mengutak-atik umur unta yang mesti diberikan pada korban, tidak

dengan cara memberikan dinar atau dirham. L-antas, di mana

qiyasrya yang mengharamkan dan menghalalkan sesuafu, dan

meninggalkan Al Qur'an dan Sunnah?

Utsman Al Batti berpendapat, dQat dalam kasus ini

dibebankan pada harta pelaku kriminal. Al Batti, Abu Yusuf, dan

Muhammad bin Al Hasan sendiri hanya mengategorikan

pembunuhan serupa sengaja (syabihul amal pada kasus orang

yang memukul orang lain dengan sesuafu yang tidak mematikan.

Namun, jika dia memukulnya dengan sesuatu yang mematikan,

menurut mereka, pelaku dikenai hukum qishash.

Demikian pendapat Asy-Syafi'i. Diyat, dalam persepsi

mereka, hanya berlaku pada pembunuhan serupa sengaja.

Demikian ini sebagaimana keterangan yang baru saja kami kutip

I
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dari Umar bin Al Khaththab, Abu Musa Al Asy'ari, zaidbinTsabit,
Atha', Thawus, Al Hasan, dan Az-Zuhri.

Sejumlah ulama sepakat dengan pendapat kami,
sebagaimana kami riwayatkan dari jalur Abu Bakar bin Abu
Syaibah, dari Syarik bin Abdullah, dari Zaid bin Jubair, dari Jarwah
bin Hamil, dari ayahnya, dia berkata: umar bin Al Khaththab
menyatakan, "seorang dari kalian bermaksud membunuh
saudaranya, lalu dia menusuknya dengan pisau. Jika aku
mendapatkan laporan orang yang melakukan tindakan tersebut
hingga menimbulkan korban tev/as, aku pasti mengishashflya."

Kami pun meriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab
bahwa beliau pemah menjatuhkan qishash pada seseorang yang
menjambak ramb,ut oftmg lain dengan keras hingga lehemya
lebam lalu meninggal saat itu juga.

Dari jalur Ma'mar dari Simak bin Al Fadhal, bahwa Umar
bin Abdul Aziz pernah mengishash seorang pria dewasa yang
mencekik anak-anak hingga tev,ras.

Keterangan berikut shahih dari ubaid bin umar bahwa
qishash diberlakukan pada orang yang membunuh orang lain
dengan bahr atau tongkat. Demikian ini pendapat Rabi'ah, Malik,
Abdul Aziz bin Abu salamah, Abu Sulaiman, dan sahabat kami.

Abu Muhammad rg mengemukakan: Kalangan Hanafi
bersikap berbeda dalam hal ini, karena menurut mereka, hadits
mutal sama dengan hadits musnad. Namun, di sini mereka iustnr
menyalahi beberapa hadits murcal, pendapat jumhur sahabat, dan
sebagainya.
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Pemyataan kami "Jika wali korban hanya menerima

tebusan yang lebih besar dari dipt, pelaku tidak wajib

memenuhinya, kecuali atas dasar kerelaan dari dua belah pihak.

Jika tidak saling merelakan, ketentuan ini tidak berlaku." Sebab,

pemberian yang meleb*n di5ntterhadap wali tidak diwajibkan oleh

Al Qur'an maupun Sunnah. Tetapi, kami mengharuskan hal itu
jika pelaku dan wali korban saling merelakan.

Pendapat ini juga merujuk pada atsar shahih yang telah

kami kemukakan, yaihr sabda Rasulullah S, "Atau saling

menebus". Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak. Dia

harus dipenuhi atas dasar kerelaan keduanya.

***

2023- Masalah: Diwt pembunuhan sengaja dan keliru

adalah serafus ekor unta. Jika tidak ditemukan unta, pelaku wajib

membayar nilainya, seandainya ia tidak ditemukan di wilayah

hukum -berapapun jumlahnya- dengan harga sedang

berapapun jumlahnya-. Diwt pembunuhan karena tersalah

dibebankan pada aqilah pelaku.

Adapun dtryt dalam pembunuhan sengaja hanya

dibebankan pada aset pelaku saja. Diyal dalam dua kasus ini,

pembunuhan sengaja dan keliru, adalah sama; Udak dikenai

batasan waktu.

Pelaku pembunuhan yang tidak mempunyai harta dan ahli

waris ashabah laqilah), diSntrrya ditalangi dengan harta zakat dari
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bagian gharim. Begitu halnya korban pembunuhan yang tidak
diketahui siapa pembunuhnya.

Diyat dalam kasus pembunuhan sengaja dan keliru mesti
dibagi dalam lima kategon: 20 ekor unta bintu makhadh,20 ekor
vnta ibnu labun, 20 ekor vnta bintu labun,20 ekor vnta hiqqah,
dan 20 ekor unta jada'ah. Diyatbdak boleh dari selain unta. Baik
unta yang berada di pedusunan maupun di pedalaman, hukumngra

sama.

Seandainya gharim dengan suka rela menyerahkan seluruh

digt tersebut dalam bentuk unta betina, ifu sangat baik. Begitu
halnya jika dia memberikannya dalam empat kategori, tidak lebih
dari itu.

Adapun pemyataan kami 'diyat dalam pembunuhan

sengaja dan keliru adalah serafus ekor unta," mengacrr pada
firman Allah &,

{"9 rt 3-;i c)z 6i '$ ;fr
=^6 6y

"Barangsiapa mernbunuh seoftrng yang beriman l<arena

tersalah (hendakn5a) dia memerdekakan seonng hamba ahayn
yang beriman seth (mernbq r) tebusan yang disenhl<an kepda
keluargan5a (si terbunuh itu)." (Qs. An-Nisaa' t4l: 921

Statemen di atas juga sesuai dengan hadits shahih yang
telah kami kemukakan dari Rasulullah ?#i,

4. .
4)s
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"Siapa yang salah safu anggota keluarganya terbunuh maka

keluarganya diberi pilihan antara melahtkan qishash atau menarik

diyat-"

Dari jalur Abu Hurairah dan Abu Syuraih Al Ka'bi dari

Rasulullah $, secara shahih disebutkan kewajiban diyat atas

pembunuhan sengaja dan secara tersalah. Makna dibalik perintah

Allah & dan Rasulullah hanya dapat dimengerti dari penjelasan Al

Qur'an atau Sunnah.

Allah $ berfirmarr, 1;l 4q V i;i dy 'Asar enskau

menerangkan kepada manusia apa Wng telah difurunkan kepda
merekil, "(Qs. An-Nahl t161 Ml

Kata 'aql dan di5nt ternasrtk kata yang mempunyai kadar

tertenfu, jenis yang terbatas, atau batasan tertenfu secara bahasa.

Batasan tersebut harus menrjuk pada nash. Kami ptm

menyelidikinya.

Karni dapati kabar shahih dan masyhur yang kami riwaSratkan

berasal dari jalur Muslim, Muhammad bin Abdullah bin Nami

mengabarkan kepada karni, bapald<u mengabarkan kepada kami,

Sa'id bin Ubaid mengabarkan kepada kami, Basyir bin Yasar Al

" Yakni perintah, larangan, ahrmn, dan lain-lain yang terdapat dalam Al
Qur'an.
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Anshari mengabarkan kepada kami dari Sahal bin Abu Jatsmah Al
Anshari, bahwa dia mengabarkan:

Beberapa omng dari mereka barangkat menuju Khaibar, lalu

berpisah di sana. Mereka menemukan salah seorang darin5ra dalam

keadaan fidak bemyatrn...dan seten:snya. Dalam hadits ini
disebutkan: Rasulullah ei Udak berkenan membatalkan damnya,lalu

beliau memba5ar diyatryadengan serahrs ekor urnta.

Dari jahr Malik bin Anas disebutkan: Abu Laila bin Abdullah

bin Abdurrahman bin Sahal menceritakan kepadaku dari Sahal bin

Abu Hatsmah, bahwa dia mengabarkan padangra, dari beberapa

omng pria pembesar kaumnya, bahwa AMullah bin Sahal dan

Muhalryishah berangkat menuju Khaibar karena kesulitan yang

merel<aalami-

Muhayyishah datang lalu mengabarkan bahwa Abdullah bin

Sahal terbr-rnuh dan jenazahn5a dilernpar ke sebuah mata air atau

s.rnur galian. Dia menernui kaum Yahudi, lalu bertanya, "Demi

Allah, apakah kalian telah mernhrnuhnya?"

"Demi Allah, kami fidak membunuhnya," jawab mereka.

Perir,vayat melanjutkan hadits. Pada bagian akhir hadits ini disebutkan

bahwa Rasulullah $ bersabda, "Bia jadi merela al<an mernba5ar

dgat sahabat l<alian, abu mqel<a alan membuka pinfu 12mng..."
dan setertrsnla.

Pada akhir hadits di atas tencantum "Rasulullah $ menrbaSar

dgatrya sebesar 10 ekor unt+ hirgsa alau dipersilakan rnasuk oleh

mereka ke dalam rurnah. S.ngguh, seekor unta mereka

rnendoronglar darinya."
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Abu Muhammad 46 menyatakan: Keterangan ini shahih

bahwa besaran digtyartu serafus ekor unta. Hukum ini bersr.rmber

dari Rasulullah $ terkait dengan kasus d$ntsenrarg penduduk kota

yang menunhrt para penduduk kota lainnya, bukan berkenaan

dengan orang pedalaman. Jadi, di5nt dengan selain unta hukumnyra

batal.

Selain ihr, adalah shahih bahwa ijma' menegaskan bahwa

diSnthansberupa unta.

Para ulama berbeda pendapat, apakah d$nt boleh dengan

selain unta. Syariat tidak menghalalkan pemberian di5nt dengarr

selain unta, karena tidak ada nash yang menerangkan hal ifu.

Jika ditanyakan, "Apa alasan pemberian dtwt oleh

Rasulullah # dari unta zakat, padahal tertuduh pelaku pembunuhan

tersebut adalah orang Yahudi, seperti tercanhrm dalam hadits di

atas?"

Tanggapan kami, alasannya sangat jelas. AMullah bin

Sahal lg, terbukti telah dibunuh. Kemudian, bisa dipastikan

pembtrnuhan tersebut masuk kategori secara sengaja atau karena

tersalah, pasti masuk salah sahrnya. Sementam ifu, diyat walib

diberlalnrkan dalam selunrh pembunuhan karena tersalah dalam

kondisi apapun, berdasarkan nash Al Qur'an; juga diwajibkan pada

pembunuhan secara sengaja, ketika qishash dibatalkan karena alasan

yang telah kami sebutkan di depan. wali korban berhak atas qishash,

narnun telah dibatatkan atau berhak menerima diyt dan ini sangat

memungkinkan.

L
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Hukuman qishash dalam kasus ini telah batal, karena

pembunuh AMullah bin Sahal tidak diketahui. Maka, d4nt waiib

dibalarkan dalam kondisi apapun.

Selanjutur5a, bisa dipastikan pembunuh Abdullah adalah

seoftmg muslim atau non-muslim. Namun, kami udak yakin

pembunuhnya bukan seorang muslim, mengingat setiap ormg

dikategorikan muslim sampai tertukti dia kafir.

Alasan lainnya firman Allah &,

4!l ESt-"riJ g#.6€r;;6

,i6i
'Maka hadapl<anlah wajahmu dengan lurus kepada agana

(slam); (sesuai) fitah Allah disebabkan Dia telah menciptakan

manusia menurut (frbah) itu.22' (Qs. Ar-Ruum t30l: 30) Pada ayat

yang lain Allah S berfirman,

/.r/ 4t

-b 6ll

w

'{#;' +t} n i',( -,r'u, li:'fr i5
u, ) z zelot

TI" F-tdr'

@ iortlf G (L Gy-i+!r i;$;; -J

xt Fibah Allah rnatsuanya ciptaan Allah.
menrprngrai nahrri beragarna yaihr agarna tauhid.
beragama tauhid, rnaka hal ihr tidakhh uajar.

i.-./- /\ir{+ 1]6'gr, ,-< . 4itO')t gg-,ot-'Ltt.

l"lanusia diciptakan Allah
Kalau ada rnanusia tidak
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'Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi

(fulang belakang) anak cucu Adam keturunan merel<a dan Allah

mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman),

'Bukankah Aku ini Tuhanmu?'Mereka menjawab, 'Betul (Engkau

Tuhan kami), kami bersal<si'. (Kami lakukan yang demikian itu) agar

di Han Kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya ketika ifu
kami lengah terhadap ini'. " (Qs. Al-A'raf [71 l72l

Alasan di atas diperlmat dengan sabda Rasulullah $ dalam

sebuah hadits shahih,

;Pt erl
lt

F
//t,/ t,o t o .o.

,P i-tl )-l-r,tbJ
Uo

al^jr

.rt- o. I . .rr9 z! z .r.9 , I lr. .(
.4JD -p_ ) yt),e:o- ) yDJg_ olyl

'.o2. o.
cjq! .;>J

fe":

"Setiap bat/i dilahAl<an atas agama dan kesucian ini sebelum

kdua oftng fuanya menjadikannSa sebagai Yahudi, Nasrani, Majusi,

dan muqrik. "

Juga, berdasarkan hadits shahih dari Iyadh bin Himar dari

Rasulullah # dari Allah @, Dia berfirman,

*tbt raltLtb,t;L'{t eq i;b
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"Aku cipbkan para hambaku seluruhnya hanif (cenderung

Wda kebenann) lalu syetan membelokkan merel<i3 dari

agaman5n."

Seluruh hadits di atas berikut sanadnya telah kami

cantumkan dalam kitab Jihad dan htab lainnya.

Jadi, wajib mengasumsikan pembunuh AMullah adalah

seorang muslim, sampai benar-benar terbukfi pelakunya bukan

muslim. Selanjutrya, jika pelaku membunuh Abdullah karena tersalah

maka d4nt dibebankan kepada ahli waris ashababnya. Sedangkan

jika pembunuhan ini dilakukan secara sengaja diyat diambil dari

asekrya. Artinya, baik dia seorang gharim atau aqilahaya. Hak

gharimterhadap zakattelah diahr dalam nash Al Qur'an.

Allah @ berfirman,

6,3i') {;-\
'ryrsv ?vli i-,

igi fiy #
"tri, {iO:tV W '&>>li;

4l}l G"L6,"; "J^a\ WJ5

g5

-?zfl
g.lS astl

" Sesungguhnya zakat ifu hanyalah unfuk orang-orang

fakir, orang miskin, amil zakad yang dilunakkan hatinya (mualal),

untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan)

orang yang berutang, unfuk jalan Allah dan unfuk onng yang

" Kata ijblathum, artinya 'memperdaya mereka lalu menyeretnya dalam
kesesatan'.
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sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. " (Qs. At-

Taubah [9]: 60)

Dengan demikian pendapat yang kami kemukakan benar-

benar valid.

Di antara kalangan yang meriwayatkan bahwa diyathans

berupa unta, seperti pendapat kami, dan tidak diriwayatkan oleh

yang lain, ada beberapa ulama. Demikian ini seperti kami

riwayatkan dari jalur Waki', Isma'il bin Abu Khalid mengabarkan

kepada kami dari Asy-$,a'bi dari Zaid bin Tsabit, Ali bin Abu

Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata, "Besaran diyat

yaifu 100 ekor unta."

Dari jalur Ar-Razzaq dari Ma'mar, dari AMullah bin

Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Besaran diyat yaih-r serafus

ekor unta, atau nilainln bagi orang yang kesulitan (mendapatkan

unta)-"

Abu Muhammad .:g menyatakan, "Maksudnya orang yang

kesulitan ketika tersedia unta."

Dari jalur Abdurrazzaq, hnu Jurarj mengabarkan kepada

kami, hnu Thawus mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dia

menyem seluruh orang, "Penduduk desa, penduduk pedalaman,

seratus unta. Barangsiapa yang tidak mempunyai unta, maka bagi

pemilik perak membayar perak; pada pemilik sapi memberikan

sapi, pada pemilik kambing memberikan kambing, pada pemilik

sutera memberikan sutera. Mereka memberikan jenis barang apa

pun seharta unta yang mesti diberikan, baik nilainya tinggi atau

rendah, sesuai harga yang berlaku saat ifu. Siapa yang berlindung
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dengan unta dari manusia, ia merupakan hak pihak yang

menerima diyat."

Dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Juraij, Atha' bin Abu

Rabah berkata padanya: Ketika llu diyatbempa unta sampai masa

Urnar- hnu Juraij mengatakan: Aku bertanya pada Atha', "Jika

orang kampung mau, dia boleh memberikan serafus unta, dua

rafus sapi, atau dua ribu kambing?"

Atha' menjawab, 'Jika dia mau, dia boleh memberikan

unta, namun tidak memberi emas. Demikian ini perintah yang

pertama. Penduduk kampung hanya diperkenankan membayar

diqt dalam bentuk hewan temak yaitu unta. Ihnah diyat mereka

sejak zarnan Rasulullah $."
Demikianlah Atha'. Dia tidak mengikuti keputusan Umar,

sekalipun mengenalnya. Sebab, Atha' berpendapat kepufusan

tersebut berdasarkan ijtihad Umar, yang hanya berlaku bagi orang

yang bersedia menjalankan saja.

Dari jalur Isma'il bin Ishaq, Muhammad bin Al Minhal

mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada

kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Qatadah: Dia

mengemukakan, "Dalam surat Umar bin Abdul Aziz tertulis

'Besaran diyatyaifu serafus ekor unta, dan harga setiap ekor unta

adalah seratus dirham'." Ini perkiraan harga seekor unta saat ifu

menumt Umar bin Abdul Aziz.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat meriwayatkan kepada

kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim

bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin

Abdussalam Al Khasyani meriwayatkan kepada kami, Muhammad
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bin Al Mutsanna meriwayatkan kepada kami, AMurrahman bin

Mahdi meriwayatkan kepada karni, S,rfuat Ats-Tsauri

meriwayatkan kepada kami dari Al Mughirah bin Maqsam dari

hrahim An-Nakha'i, dia mengemukakan, "Beliau memufuskan

pemberian ditat berupa unta, dan setiap ekor unta diperkirakan

harganya 25 dirham."

Abu Muhammad rg mengatakan: Demikian ini perkiraan

harga unta saat itu. Ini pendapat AsyS5afi'i yang valid bersumber

dari beliau. Pendapat serupa dikemulokan oleh Al Muzani, hnu
Al-Mr,rn&ir, Abu Sulaiman, dan seluruh sahabat kami. Seiumlah

kalangan tidak sependapat dengan ini:

Sahr kalangan berpendapat: Dijz,tprrrilil< unta yaihr unta;

orang lrarg memiliki enr.rs di5nt<ya etnas, dan orang lrang

memiliki perak diSatrtya iuga per,ak. Mereka tidak menyebutkan

di5atdarijenis barang selain ini.

Selanjutrya, mereka be6eda pandangan mengenai

besaran dgntVar$ mesti dikeluarkan.

Safu kalangan mengemukakan, baran perak Snng mesti

dikeluarkan bagi pemilik perak yaitu 12 ribu dirham.

Kalangan lain berpendapat, banyaknp 10 ribu dirham.

Kedtn kelompok ini sependapat bahua baran d$nt

Snng mesti dikeluarkan oleh pemilik emas, pifu seribu dinar.

Ada juga kelompok lnng Uerpenaapat, dilpt lrang

dibebanlon pada pemilik r.rnta pihr unta, pemilik enns adalah

seribu dinar, pemilik p€rang Snitu perang, pernilik srrpi d$at<rya

200 ekor sapi, pada pemilik kambing seribu ekor kambing, dan
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pemilik perhiasan adalah seribu perhiasan. DiWt tersebut hanya

dari jenis barang tersebut.

Kalangan lainnya berpendapat hampir sama. Mereka

memberikan tambahan, dlyat pemilik bahan makanan yaitu bahan

makanan.

Adapun kalangan yang berpendapat bahwa diyat pemilik

emas adalah emas, merujuk pada dalil yang kami riwayatkan dari

jalur Isma'il bin Ishaq, hnu Abu Uwais mengabarkan kepada kami

dari Abdurrahman bin Abu Az-Zrnad, dari alphnya, dalam Kiab

Sab'ah, bahwa mereka menyatakan, "Ditnt pemilik emas yaihr

seribu dinar."

Dari jalw Isma'il, Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada

kami, Hammad bin T:rid mengabarkan kepada kami, dia

menyatakan: Mathar Al Warraq mengemukakan, "Jenis dtyat

berdasarkan dalil yang shahih hanya benrpa unta, dinar, dan

dirham. Diyat sapi digugurkan. "

Abu Muhammad r$ menlntakan: Rujukan pendapat As-

Sab'ah sebatas mengaor pada hnu Abu Az-Zinad. Dia periwayat

yang dhaif Orang 5rang pertama l<ak men4haifkatt hnu Abu Az-

7-mad adalah Malik. Sangat disayangkan mtrid-muridnya berhujjah

dengan riwayat di mana orang Snng mereka taklid di dalam masalah

agama temyata menjadi ol?u1g p€rtama 5nng menggugurkmr riwayat

tersebut, dan menunjukkan kebohongan sang periwa5rat-

Adapun pemyataan Mathar sangatlah lemah. Bagaimana

mungkin dia menetapkan diyatdaui jenis dinar dan dirham, nalnun

dia tdak memasukkan sapi? Ini sangat aneh. Demikian ini

pendapat Abu Hanifah, Tafr, Malik, dan Al-Laits.
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Selanjutnya, perdebatan mereka seputar besaran diyat dan

jenis perak sebagai berikut. Satu kalangan berpendapat, besamya

12 ribu dinar- Kami meriwayatkan keterangan ifu dari jalur hnu

Abu Az-Zinad dari ayahnya, dari As-Sab'ah.

Kami juga meriwayatkan dari jalur hnu Abu Wahab, dari

Makhramah bin Bukair, dari ayahnya, dia menyatakan pendapat

tersebut.

Adalah shahih dari Urwah bin Az-Zubair dan Al Hasan Al-

Bashri. Ini pendapat Malik, Ahmad, dan Ishaq.

Adapun ulama yang berpendapat, besaran diyattrya t0
ribu dirham, dalilnya keterangan yang kami riwayatkan dari jalur

Hammad bin Salamah dari Humaid, dia berkata, "LJmar bin AMul

Azlz mencatat bahwa besaran disntyaU 10 ribu dirham."

Demikian ini pendapat Sufuan Ats-Tsauri, Abu Hanifah

berikut sahabatnya, dan Abu Tsaur, murid Asy-Syafi'i.

Satu kalangan berpendapat, jush.u diyatnya adalah 8 ribu

dinar, sesuai keterangan yang akan kami kemukakan di sini. Insya

Allah.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dan Az-Zrhri dan

Qatadah, mereka menyatakan: Diyat dalam bentuk sapi

besarannya yaitu 2OO ekor sapi. Qatadah berkata, Mujahid

menceritakan riwayat ini kepada kami.

Qatadah mengemukakan: DAat pemilik emas yaitr-r emas;

di5nt pemilik perak adalah perak; diyat pemilik kambing yaitu

kambing; dtyat pemilik sutera yaitu perhiasan. Sanad hadits ini

sangat shahihbersumber dari Az-Zuhri dan Qatadah.
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Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari seorang pria,

dari Makhul terkait diSatdengan jenis sapi, yaihr 200 ekor sapi.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari hnu Juraij, dari Amr bin

Bassyar: Saya mendengar Thawus berkata padanya, " Di5mtberupa

keledai yaitu 300 perhiasan dari tiga jenis yang berbeda."

Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apakah

bagi pemilik sapi dan kambing boleh membayar diyatberupa unta,

jika dia suka; dan jika tidak suka, dia cukup mengeluarkan hewan

Snng dimilikinla?"

Atha menjawab, "Keluarga korban lah (al ma qul lahl yans

berhak mendapatkan dtlnt dia berhak atas heunn temak ahli

waris ashabah -apapun adanya- tidak boleh dialihkan pada yang

lain, jika mau."

Dari jalur Hmmad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah

dari ayahnya, dia mengemukakan: Pemilik unta (diyatnya) unta;

pemilik sapi diyatrrya sapi; dan pemilik kambing diyatnya

kambing; dan pemilik perhiasan diyatrryajuga perhiasan.

Dari jalur Waki', 7al<a'ia bin Abu Taidah mengabarkan

kepada kami dari AsySya'bi: Pemilik harta membayar (diyat

berupa) harta; pemilik vnta diyatnya unta; pemilik kambing d@at-

nya kambing. Seekor unta jantan sebanding dengan 25 ekor

kambing, sedangkan unta betina sebanding dengan 20 ekor

kambing.

Dari jalur Waki', Abu Hilal mengabarkan kepada kami dari

Qatadah, dari Sa'id bin Al MusaSryib, dia mengatakan, "Kami
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memungut diyatunhfu seekor sapi adalah lima ekor kambing, dan

seekor unta sepuluh ekor kambing."

Di antara ulama yang berpendapat diyat dapat berupa

unta, emas, perak, kambing, sapi, dan perhiasan, yaihr Al Hasan

Al Bashri. Demikian ini pendapat Sufuan Ats-Tsauri, Abu Yusuf,

dan Muhammad bin Al Hasan.

Abu Muhammad ;g mengemukakan: Orang yang

membatasi diyat dengan emas dan perak saja, tidak memasukkan

sapi, kambing, dan perhiasan, mereka berdalih bahwa para ulama

sepakat diyatitv hanya terdiri dari emas dan perak.

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipastikan bahwa diyat

bersifat perrnanen, bukan substitusi. Sebab, jika dia bersikap

substitusi pelaku yang dikenai kewajiban digthams menggantinya

dengan harta unta, baik harganya tinggr maupun rendah- Mereka

tidak sepakat bahwa dryat ifu berupa sapi, kambing, atau pun

perhiasan. Jenis di5ntharuslah sesuai jenis yang telah disepakati.

Abu Muhammad i$, mengemukakan: Ini serahrs persen

dusta. Mereka tidak bersepakat bahwa diyatfrdak boleh bertentuk

perak, emas, atau unta. Kami telah mengutip pemyataan Ali, Zaid,

Ibnu Mas'ud, Thawus, dan Atha', serta pemyataan mereka berdua

"Besaran dinar dan dirham dalam kasus d!5nt setara dengan harta

unta, lebih maupun kwang." Begihrpun dengan pendapat Asy

Syafi'i dan lainnya.

Karni telah mengemukakan perbedaan nilai seekor unta

dalam pemyataan Umar bin Abdul AzD dan hrahim An-Nakha'i.

Dengan demikian batallah klaim dusta mereka bahwa seluruh

umat, menunrt pengakuannla, telah bersepakat.
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Jusku, pemyataan yang benar dalam kasus ini yaifu:

ketika ijma' yang meyakinkan dan nash yang shahih menyebutkan

diyat berutra unta dan mereka berbeda pendapat terhadap diyat

selain itu, maka kita harus mengikuti jenis diyat yang telah

disepakati saja.

Mereka juga berdalil, ketika telah ditetapkan diyatberupa

unta kemudian dialihkan pada emas atau perak melalui proses

perkiraan harga, sementara nilai yang diketahui bersama acuannya

adalah emas dan perak, maka dtyat pun harus berupa emas dan

perak.

Abu Muhammad rg mengemukakan, Ini kebatilan kedua

yang dikemukakan oleh pelaku kebatilan yang telah berdalih

sebelumnya. Dalam pemyataan ini mereka menetapkan untuk

menjadikan emas dan perak dalam pembayaran diyat sebagai

sesuahr yang perrnanen, bukan substifusi dengan harga barang. Di

sini mereka justru mengesahkan bahwa dia merupakan substifusi

dengan harga. Andai saja kalangan ini merasa malu dari sikap

terang-terangan mencampur-adukkan berbagai hal dalam membela

kebatilan, tentu itu lebih baik.

Kami katakan pada mereka, apabila anda telah

menetapkan bahwa emas dan perak merupakan substifusi dari

harga (unta) tentu besarannya sangat fluktuatf. Kami tidak

mengetahui jenis barang apa yang mereka sepakati sebagai

pengganti dan perkiraan harga.

Mereka berdalih, ketika diyat tldak boleh berupa kuda,

keledai, dan barang dagangan, tentu dia juga tidak boleh berupa

sapi, bukan kambing, dan bukan pula perhiasan.
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Abu Muhammad rg mengemukakan: Qiyas ini dan

seluruh qiyas adalah batil. Kemudian, kami balik qirys rusak

mereka seperti ini, ketika shahih menumt anda bahwa diyatbisa

berbenfuk selain unta, maka dia boleh dari barang apapun, kecuali

sesuatu yang kalian sepakati bahwa ia tidak termasuk ke

dalamnya.

Selain itu, unta termasuk her,van yang urajib dikenai zal<at;

dan shahih bahwa diyat hams berupa unta, maka wajib

mengqiyaskan sapi dan kambing padanya, karena keduanya

termasuk he'.mn yang dikenai zakat. Pemyataan yang benar,

ketika din5ntakan shahih d$pt tidak boleh berupa kuda, bukan

keledai, dan bukan pula barang dagangan, maka tentu ia pun tidak

boleh berupa emas, perak, dan bukan pula barang lnng
dikecualilon dalam nash dan ijma'.

Anehnya, kalangan Hanafi berpendapat, abaryang dhaif
lebih utama daripada qitns. Jadi, dalam kasus ini mereka

menyanggah dalil yang tdah mereka shahilflan Sementara ifu,

sebagian kalangan Maliki berdalih dengan beberapa abar yarry

insya Allah akan saya kemukakan nanti.

Pertama, abar yang kami riwayatkan dari jalur Z'aid bin

Al Hubab Al Akli, Muhammad bin Muslim Ath-Tha'i mengabarkan

kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas,

dari Rasulullah $$, bahwa beliau memutuskan (perkara

pembunuhan) dengan dijat *besar 12 ribu dirham.

Abu Muhammad 4g berkomentar, Muhammad bin Muslim

Ath-Tha'i periwayat yang mpuh, dan haditsnya tidak bisa dijadikan

hujjah.
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Kedua, atsaryang kami riwayatkan dari jalur Ahmad bin

Syuaib, Muhammad bin Maimun mengabarkan kepada kami,

Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Dinar, dari Ikrimah, aku mendengar Murrah berkata: Dari Ibnu

Abbas bahwa Rasulullah S memutuskan (kasus pembunuhan)

dengan diyatsebesar 10 ribu dirham.

Abu Muhammad ig menyatakan: Riwayat ini tidak bisa

dijadikan hujjah, karena statemen yang tercanfum dalam riwayat

tersebut (tentang diyat), bukan sabda Rasulullah $. Dalam hadits

ini juga Udak terdapat keterangan bahwa ia bersumber dari

pemyataan hnu Abbas. Memutuskan pemyataan itu sebagai sabda

beliau adalah tindakan menghukumi secara praduga. Padahal,

praduga merupakan ucapan paling bohong.

Jika pemyatan ini bersumber dari orang tidak sekelas hnu
Abbas, ia Udak punya kekuatan hujjah. Rasulullah $ pernah

memufuskan kasus pembunuhan dengan besaran kompensasi

sebesar 12 ribu sebagai piutang atau diyat berdasarkan kerelaan

pihak gharim dan korban. Apabila dalam hadits ini tidak terdapat
penjelasan bahwa putusan tersebut dari Nabi 6$, bahwa diyat

pembunuhan adalah t2 ribu dirham, maka fidak boleh

menyisipkan hal lain ke dalam hadits.

Berpraduka terhadap Rasulullah $ sama dengan

mendustakannya. Pelaku tindakan ini diancam masuk neraka.

Kami berlindung kepada Allah dari segala tindakan yang dapat

menjerumuskan kita ke neraka.

Informasi yang diriwayatkan oleh murid-murid terkenal

Ibnu Uyainah darinya dalam hadits ini, tidak lain bersumber dari

Wl - AlMuhaua



Ikrimah. Riwayat ini fidak menyebutkan Ibnu Abbas, seperti

keterangan yang kami riwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari

Sufuan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari lkrimah. Dia

menuhrrkan, "Seorang maula Bani Adi bin Ka'ab membunuh

seorang pria Anshar. Nabi qi$ memufusl<an diyat+rya sebesar 12

ribu." Hadits mursal ttdak bisa dijadikan hujjah.

Mereka juga mengemukakan keterangan yang kami

riwayatkan dari jalur Al Auza'i, dari Amr bin Sa'id, dari Yazid fu-
Raqasyi, dari Anas, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

C-Azlo,
o tl. 'az ), .ol-t.z o-,t bs f at os-f + ?g
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"Sungguh aku duduk bercama kaum Wng berdzikir
kepada Allah @ setelah shalat Ashar sampai dengan mabhari

terbenam lebih aku sukai dari pada memerdekakan 8 onng anak

cucu Isma'il, diyat setiap orang dai mereka 12 ribu."

Abu Muhammad rg mengemukakan: Yazid Ar-Raqasyi

periwayat yang dha'if, dan tidak bisa di;adikan hujjah.

Mereka mengutarakan informasi yang kami riwayatkan

dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid dari AI
Hasan, dia berkata: Rasullah $ bersaMa, 'Siapa aja 3nng
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membaa lima nfus sampai seribu ayat maka kelak dia akan

mempunyai harta yang berlimpah (qinthar) di akhirat. Qinthar yaitu
diSnt salah seorang dari l<alian sebaar 12 ribu."

Abu Muhammad rg mengemukakan: Hadits ini mursal,

yang tidak bisa dijadikan hujjah. Hanya saja kalangan Hanafi di sini

menyanggah dalil mereka dengan sangat buruk. Mereka

menyatakan, murcal dan musnad sarna saja. Keduanya jauh lebih

utama dari pada penalaran-

Di sini mereka meninggalkan hadits-hadits mursal. Untuk

memperkuat pendapat Abu Hanifah mereka berhujjah dengan dalil

lnng sarna atau dengan dalil yang lebih lemah darinya.

Jadi benar, kalangan Hanafi telah bermain-main.

Pembelaan yang mereka lakukan semata unfuk menyokong

pendapat Abu Hanifah. Mereka rela pendapat tersebut menjadi

ganti dari Al Qur'an dan penjelasan Rasulullah #.
Mereka mengemukakan: Penyebutan 72 ribu dalam

beberapa atsar ini sangat mungkin maksudnya adalah takaran

setiap sepuluh unta sama dengan timbangan enarn mitsqal.

Abu Muhammad rg mengemukakan: Ini pemyataan yang

paling bodoh di muka bumi. Menurut mereka, 10 ribu dirham

sarna dengan timbangan 7 ribu mi@al.

Kalangan Maliki tidak berbeda pendapat bahwa 12 ribu

dirham adalah takaran 8400 mitqal Dia menarik pemyataan

mereka, timbangan 6 mi@al berbading sepuluh merupakan

igauan yang sama sekali tidak masuk akal dari dulu sampai dengan

sekarang.
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Kalangan Maliki juga berdalih dengan kabar yang kami

dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, AMullah bin

Aun Al l(harraz mengabarkan kepada kami, Afif bin Salim Al
Maushuli mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Al
Muawwal dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dari Aisyah binti

Thalhah, dia menuturkan:

Seorang pelaku kriminal dilaporkan kepada Aisyah

Ummul Mukminin. AisSnh menemui pria ihr berulang kali, namun

dia menolakn5ra kecuali bila dijatuhi hukuman. Aist ah pun kembali

menemui sambil membawa besi tajam lalu menghukumnlp hingga

teuras.

Satu hari Aisyah bermimpi. Ditaqpkan padanlp, "Apakah

engkau membunuh fulan? Bukankah dia ttrrut beriuang dalam

perang Badar bersama Rasulullah #. Dia tidak menampakkan diri

padamu baik sebagai tentara Snng bertaju zirah maupun tanpa

baju zirah. Hanya saja dia pemah mendengar hadits Nabi $, lalu

mengambiln5n apa yang telah dahulu dan akan datang?"

Aisyah menceritakan mimpi itu pada ayahn57a. Abu Bakar

menjawab,'Bersedekahlah L2 ribu dirham sebagai di5mtrrya."

Abu Muhammad rg mengemukakan: Hadits ini udak

berkekuatan hukum. Afif bin Salim tidak diketahui dan tidak

dikenali siapa dia. Abdullah bin Al Muawwal orang Mekkah,

periwayat yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah.

Keterangan yang paling kuat pada bahasan ini lnihr hadits

yang kami riwaSntkan dari lalur Yahya bin Sa'id Al Qaththan, Abu

Yunus Hatim bin Abu Shaghirah mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah binU Thalhah, dari Aisyah Ummul
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Mukminin, bahwa dia pemah menghukum mati seorang pelaku

kriminal.

Saat tidur, aku bermimpi. Dikatakan padanya, "Demi

Allah, sungguh kamu telah membunuhnya, padahal dia seorang

muslim." Aisyah menjawab, "Seandainya dia bukan muslim, dia

tidak boleh menemui istri-istri Nabi S."
Dikatakan, "Atau, dia menemuimu, tetapi engkau

menggunakan hijab?" Aku terkejut. Aku pun diperintahkan unhrk

mengeluarkan 12 ribu dirham untuk dana jihad di lalan Allah &.

Abu Muhammad i&r mengemukakan: Riwayat ini tidak

memuat hujjah untuk mereka, karena diyatyang disinggung dalam

hadits tersebut bukanlah diyat wajib. Menambahi infomasi hadits

dari makna sebenamya adalah suafu kebohongan yang tidak

boleh. Diyatyarry dimaksud dalam hadits ini adalah sedekah.

Kalangan Maliki tidak berbeda pendapat bahwa

pembunuhan pasti terdiri dari pembunuhan secara sengaja dan

karena tersalah. Jika Aisyah membunuh pria tersebut karena

tersalah, dia tidak dikenai kafarat memerdekakan budak-seperti

difardhukan dalam Al Qur'an, bukan pula membayar 12 ribu

dirham kepada keluarga korban.

Tetapi, jika Aisyah membunuhnya secara sengaja, mereka

tidak berbeda pendapat bahwa tidak ada diyat dalam pembunuhan

sengaja, tetapi berlaku qishash, pemberian maaf, atau sanksi yang

disetujui oleh dua belah pihak. Tidak disangsikan lagi bahwa

Aisyah €o tidak rela jika orang yang menjatuhkan hukuman

terhadap pelaku kriminal jushu dikenai 12 ribu dirham. Jadi,

perihal diyatndak disinggung dalam hadits di atas.
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Infomasi tersebut bersumber dari mimpi seseorang yang

tentunya tidak boleh dijadikan ahran syariat. Lebih jelas, mimpi

merupakan bagan dari bisikan batin seseorang.

Walhasil, ditnt yang diungkap dalam hadits ini adalah

sedekah 5nng dikeluarkan oleh Aisyah i{b secara khusus. Pesan ini

tidak bisa dipahami dengan hal lain.

Kalangan Maliki berdalih dengan keterangan Snng kami

riwa5ntkan dari jalur Isma'il bin Ishaq, hrahim bin Al Hajjaj

mengabarkan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri

mengabarkan kepada kami, Husain Al Muallim mengabarkan

kepada kami dari Amr bin Syraib, bahwa Umar bin Al l(haththab

membebankan di5nt kepda pemilik elnas (yang melakukan

pembunuhan) sebesar seribu dinar. Riwayat im murqathl.

Dari jalur Waki', Sutpn Ats-Tsauri mengabarkan kepada

kami dari Ayyub bin Musa, dari Makhul, dia mengungkapkan:

Rasulullah & wafat dan diSnt png berlaku ketika itu adalah 800

dinar. Sepeninggal beliau, Umar khawatir iika sanksi tersebut

kurang memberi effek iera, akhimp menetapkan baaran di5nt

yaihr 12 ribu dirham dan seribu dinar.

Abu Muhammad ;g berkomentar: Kami bersaksi demi

Allah &, keterangan ini dusta dan palsu. Sepeninggal

Rasulullah & d* Abu Bakar rg, Umar bin Al Khaththab t& tidak

akan lancang mengubah hukum yang telah ditetapkan beliau.

Sangat bodoh pem5ataan ormg lnng mengarang statemen

"sepeninggal beliau, Umar khawatir jika sanksi tersebut l*tang

memberi eftek jera, akhimya menetapkan besaran ditntyatfu L2

ribu dirham dan seribu dinar."
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Apa yang Umar khawatirkan terhadap generasi pasca

wafatnya Rasulullah, dan mengapa beliau mengkhawatirkan orang

sepeninggal beliau jika meninggalkan diyat 800 dinar, dan tidak

khawatir terhadap mereka jil<a diyafutya mencapai angka seribu

dinar atau 12 ribu dirham? Apakah ada ucapan yang lebih pandir

dari pemyataan ini? Masya Allah. Tipu daya menyerang Islam dari

berbagai penjum, narnun Allah hanya ingin menyempumakan

cahayanp.

Demi Allah, seandainya Umar diperbolehkan memberikan

tambahan aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah g$ dan

Abu Bakar sepeninggal beliau, pastilah generasi setelah Umar

akan melakukan hal yang lebih parah dari ihr. Apalagi menambahi

hukum yang telah ditetapkan Umar jauh lebih ringan dibanding

menambahi ketetapan hukum Rasulullah S dan Abu Bakar. Kami

pasrahkan kepada Allah & da.i kesesatan ini. Inilah kekurangan

kabar mursal. Renungkan baik-baik!

Dari jalur Hammad bin Salamah dari Yahya bin Sa'id Al

Anshari, bahwa ketika Umar bin Al Khaththab melihat harga unta

yang sangat beragam, dia menyatakan, "Aku akan memufuskan

perkara ini dengan hukum yang tidak akan diperselisihkan

sepeninggalku." Maka, Umar memufuskan diyat pemilik emas

sebesar seribu dinar, dan pemilik perak sebesar 12 ribu dirham.

Abu Muhammad r& menanggapi: Yahya bin Sa'id Al

Anshari sekitar empat puluhan tahun sepeninggal Umar bin Al

Khaththab. Demi Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia. Umar

sarna sekali tidak pemah mengeluarkan pemyataan ini. Semulia

apapun Umar, tidak mungkin dia memufuskan perkara yang
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terjadi sepeninggalnya. Terlebih, kebohongan pemyataan yang

dinisbatkan pada Umar ini begitu gamblang. Kontradiksi masalah

tersebut tentu lebih jelas ketimbang ketidaktahuan orang yang

sedikit ilmu. Ini juga termasuk kelemahan kabar mursal. Anda

perlu waspada!

Mereka mengemukakan keterangan yang kami riwayatkan

dari jalur Sa'id bin Manshur, Hasyim mengabarkan kepada kami,

Yunus bin Ubaid meriwayatkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa

Umar bin Al Khaththab menaksir harga unta dalam diyat sebmr

120 dirham per ekor unta.

Riwayat di atas mursal. Umar di sini hanya menyebutkan

perkiraan harga, bukan batasan tertenfu. Selanjutrya, diriwayatkan

dari Umar keterangan selain ini, yang akan kami kemukakan

setelah ini. Insya Allah.

Mereka menyebutkan keterangan yang kami riwayatkan

dari jalur Isma'il bin Ishaq, Sulaiman bin Harb meriwayatkan

kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari

Ibnu Abu Najih, dari ayahnya, bahwa seorang wanita tefrunuh di

tanah haram. Utsman bin Affan langsung menetapkan diyatnya

sebesar 8 ribu dirham ditambah sepertiganya.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin

Ishaq, dari Abu Najih, bahwa seorang wanita terbunuh di tanah

haram. Utsman lalu menetapkan diyafurya sebesar 6 ribu dirham

(trnfuk keluarga korban), dan2 ribu dirham untuk tanah haram.

Abu Muhammad ig mengemukakan: Dua kalangan ini

menyalahi hukum ini dan membatalkannya. Siapakah yang lebih

sesat dan lebih melampaui batas dari orang yang berdalih dalam
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agama Allah & dengan sesuafu, sedang dia menjadi orang

pertama yang membatalkannya. Kami berlindung kepada Allah

dari kesesatan.

Mereka juga berdalih dengan keterangan yang kami

riwaSatkan dari jalur Isma'il bin Ishaq, Sulaiman bin Hart
meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Salamah meriwayatkan

kepada kami dari Hammad bin Abu Al Hasan, Abu Sulaiman

menceritakan kepadaku, bahwa dia menyaksikan Ali bin Abu

Thalib memufuskan zuami yang merontokkan gigi seri isbinya

untuk membayar sanksi sebesar 300 dirham. Mereka menSntakan,

300 merupakan seperdua puluh diyatwanita.

Abu Muhammad & berkomentar: Abu Sulaiman tidak

diketahui, tidak seorang pun yang mengenali stapa dia, Juga,

diriwayatkan dari jalur Al Harits Al A'war dari Ali. Al Harits

seoftmg pendusta.

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin

Ishaq, dari Az-Zuhri bahwa seoftmg pria tertunuh karena tersalah

di Kufah. Keluarga pelalo berkata, "Ambilah unta milik kami."

Ketika ifu, harga unta sangat murah, sekitar 20 sampai dengan 30

dirham per ekor. Al Mughirah bin Syr'bah menyampaikan hal

tersebut pada Muawiyah melalui surat. Muawiyah membalas surat

ihr, yang isinya, "Mengapa saya memberlakukan pufusan Umar

dalam kasus ini? Akhimya, dia menerapkan diinf sebesar 12 ribu

dirham."

Abu Muhammad rS mengomentari: Riwayat iru mursal

dari jalur Ibnu Al Jaham, AMullah bin Ahmad bin Hanbal

meriwayatkan kepada kami, bapaldnr meriwayatkan kepada karni,
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Isma'il bin Aliah mengabarkan kepada kami, Khalid Al Hidzdza

meriwayatkan kepada kami dari lkrimah, dia berkata: Abu

Hurairah menuhrrkan, "Sungguh, aku selalu bertasbih 12 ribu kali

setiap hari sesuai besar diyatku."

Abu Muhammad igL, menambahkanr Riwayat ini tidak

memuat hujjah, karena Abu Hurairah tidak menyatakan bahwa

besaran diyat adalah 12 ribu dirham. Beliau hanya berkata "Dua

belas ribu kali tasbih sesuai besaran diyatku". Sebab, Abu Hurairah

berharap tasbih menjadi penebusnya dari api neraka. L-ayaknya

diyat sebagai penebus pembunuhan. Tidak seorang pun yang

menyangsikan bahwa tasbih bukanlah diyat. Selain itu, tidak ada

seorang pun yang bisa dijadikan hujjah selain Rasulullah $.
Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin

Ishaq, dari Abdurrahman bin Abu Zaid, dari Nafi' bin Jubair, dia

menufurkan. "Seorang pria terbunuh di negeri haram pada bulan

haram." Ibnu Abbas menyatakan: diyattya 12 ribu dirham; empat

ribu dirham karena terjadi di bulan haram; dan empat ribu dirham

karena terjadi di negeri haram."

Abu Muhammad ;S, mengemukakan' Kalangan Hanafi

dan Maliki menyalahi hukum ini, dan menetangnya. Maka,

gugurlah asumsi bahwa mereka punya ikatan dengan salah

seorang sahabat.

Golongan Hanafi menyanggah mereka, lalu menyatakan:

Kalian meriwayatkan dari jalur Waki' dari Ibnu Abu Laila, dari Asy
Sya'bi, dari Ubaidah As-Salmani, dia berkata: Umar bin Al

Khaththab menetapkan beberapa jenis diyat. Beliau menetapkan
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di5ntpmrlik emas sebesar seribu dinar, dan pemilik perak sebesar

10 ribu dirham.

Abu Muhammad .ig mengemukakan: Ibnu Abu Laila

hapalannya tdak bagus. Kabar mereka gugur, seperti kabar

kalangan Maliki. Keterangan png diriwayatkan oleh kalangan

Maliki Udak lebih utama dari hadits ini. Beberapa hadits yang

gugur ini konkadiktif, hingga harus diabaikan.

Kalangan Hanafi mengatakan, Uma' l<arrri shahih bahwa

besaran diSntadalah L0 ribu dirham.

Tanggapan kami, kalian bohong. Kami meriwayatkan dari
jalur Hammad bin Salamah dari Al Hajjaj bin Arthah dari makhul

bahr,ra Umar bin Al l(haththab menetapkan ditnt sebesar 8 ribu

dirham.

Jika anda berkatar Riwagnt ini mmqathl. Dan

diriwaptkan dari AI Hajjaj. Dia dha'if.

Tanggapan kami, hnu Abu laila dan seluruh kaerangan

yang diriwa5ratkan dari Umar dalam kasus ini, berkualitas munqathi

atau dha'if Demikian ini sebagaimana kami jelaskan sebelumnlp.

Mereka juga mengemukakan: Memang benar dalam

masalah zakat, safu dinar sebanding dengan sepuluh dirham.

Karenanya, ketenfuan ini juga harus ditempkan dalam dttnt.

Abu Muhammad & menanggapi: Anda bohong. Sebab,

Ibnu Abu laila, Syumik bin AMullah, Al Hasan bin Hay, Asy
Slrafi'i, dan lain{ain, sarna sekali tdak berpendapat unhrk

menggabungkan perak dengan emas dalam masalah zal<at. Mereka

fidak berbeda pendapat bahwa orrng yang memiliki 20 mi&al
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emas tanpa bilih dan 200 dirham perak tanpa bijih, dan telah ada

di tempatnya selama setahun penuh, maka ia tidak dikenai zakat.

Di samping itu, Abu Hanifah -yang anda taklid di dalam

masalah agama- tidak berpendapat soal penggabungan emas

dengan perak dalam kasus zal<at, kecuali dengan perhitungan

harga -berapapun besamya- sekalipun menghargai satu dirham

dengan sahr dinar, atau seribu dirham dengan safu dinar.

Atha, Az-Zuhi, Sulaiman bin Harb, dan lainnya

mengeluarkan zakat emas dengan harga perak, berapapun

besamya.

Jadi, jelaslah kenekatan mereka dalam berbohong. Kami

berlindung kepada Allah dari keburukan pemyataan mereka.

Selanjutnya, kalangan Maliki dalam hal ini mengemukakan

sanggahan tanpa dalil. Mereka memperkirakan besaran dinar

dalam kasus dtyat dinar hukum potong tangan dalam kasus

pencurian, dan dinar maskawin -menurut persepsinya- adalah

12 dirham; dan memperkirakan nilai dinar dalam masalah zakat

sebesar 10 dirham. Pendapat ini jelas main-main dan syariat

agama yang tidak diizinkan Allah &.

Kami menemukan sanggahan kalangan Hanafi dan Maliki

yang mengatakan, seandainya dinar dan dirham berfungsi sebagai

pengganti unta (dalam kasus diyat) berarti terjadi jual beli utang-

piutang, karena Umar menjafuhkan sanksi d$nt yarry harus

dipenuhi dalam jangka waktu tiga tahun.

Tanggapan kami, Umar menjatuhkan diSnt yang harus

dibayar secara tunai, dalam kisah Al Mudliji. Ketentuan ini lebih

-t-
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shahih dari beliau ketimbang pemberian jangka waktu selama tiga

tahun. Sesuatu yang menjadi riwayat trdak shahih lebih utama

daripada riwayat lain darinya. Anehnya, mereka mengambil

keterangan yang diriwayatkan dari Umar, seperti kompensasi 50

dinar atau 500 dirham dalam ghurah, namun mereka tidak

meriwayatkannya dalam kasus jual-beli utang-piutang.

Kalangan Hanafi berpendapat tentang wanita yang

dinikahi dengan maskawin rumah dan pelayan, bahwa untuk

rumah dia berhak menerima 50 dinar, atau untuk pelayan dia

menerima 40 dinar. Namun, mereka tidak meriwayatkan kasus ini

sebagai transaksi utang-piutang. Kami tidak mengetahui nash yang

sarra sekali melarang tansaksi utang-piutang. Justru, yang kami

ketahui adalah nash shahih yang melarang jual beli objek yang

belum diserahterimakan.

Abu Muhammad rg menyatakan: Kami katakan pada dua

kalangan ini, jika beberapa atsar lemah yang anda kemukakan itu

hujjah maka sebenamya dalam masalah ini anda telah membuka

keburukan anda sendiri, karena sebagian atsar dan atsar Sang lain

mengungkapkan sesuatu yang anda tentang. Para ulama lain

seperti ahli fiqih dari Madinah dan Kufah justm mengutipn5ra,

seperti Sa'id bin Al Musalyib, Urwah bin Az-Zubair, Az-Zuhri, Asy-

Sya'bi, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan. Mereka

menyatakan, dtyat terdiri dari unta, kambing, dan perhiasan,

seperti kami sampaikan sebelumnya.

Di antara keterangan tersebut yaihr informasi yang kami

riwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Hasyim mengabarkan

kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami:
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Aku mendengar Atha' bin Abu Rabah menceritakan, bahwa

Rasulullah $ mewajibkan diyat terhadap aset kaum muslimin

dalam benfuk apapun. Beliau menetapkannya berupa unta

sebanyak 100 ekor unta, berupa sapi sebanyak 200 ekor, berupa

kambing sebanyak 2 ribu ekor, terhadap pemilik emas diyatutya

emas, terhadap pemilik perak diyatutya perak. Juga,

menetapkannya berupa bahan makanan dalam jumlah yang tidak

terbatas.

Dari jalur Hammad bin Salamah dari Muhammad bin
Ishaq dari Atha' bin Abu Rabah, bahwa Rasulullah $
memufuskart diyat terhadap pemilik unta seban5nk seratus ekor,

kepada pemilik perhiasan sebanyak 200 potong perhiasan,

terhadap pemilik sapi sebanyak 200 ekor, dan pemilik kambing

dua ribu ekor.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata:

Rasulullah ,$ bersabd u, ,A AG "tilt 
'U 'Arb oG V "Siapa saja

yang diyat-nya berupa kambing, maka besarannya dua ibu ekor
kambing. "Seluruh hadits mursalini lebih baik dari pendapat yang

anda kemukakan, atau semisalnya.

Dari jalur Abu Daud As-Sijistani: Aku membacakan di

hadapan Sa'id bin Ya'qub Ath-Thalaqani: Abu Tamilah Yahya bin

Wadhih menceritakan kepada kalian, Muhammad bin Ishaq

mengabarkan kepada kami, Atha' mengabarkan kepada kami dari

Jabir bin Abdullah:

Rasulullah $ mewajibkan dtyat atas pemilik unta

sebanyak 100 ekor, kepada pemilik perhiasan sebanyak 200
potong, kepada pemilik sapi sebanyak 200 ekor, kepada pemilik
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kambing sebanyak dua ribu ekor, dan kepada pemilik bahan

makanan dalam jumlah yang tidak aku hapal.

Abu Muhammad rS berkomentar: Hanya Abu Tamilah

Yahya bin Wadhih yang meriwayatkan hadits ini secara musnad.

Namun dia bukan periwayat yang kuat. Seandainya shahih, tentu

kami telah mengungkapkannya.

Dari jalur Abu Daud, seorang sahabat kami yang biqah

mengabarkan kepada kami, Syaibah mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Rasyid mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin

Musa mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Syuaib, dari

ayahnya, dari kakeknya, dia berkata:

Rasulullah $ memutuskan dttnt pada pemilik sapi

sebanyak 200 ekor, terhadap orang yang diyaturya berupa

kambing sebanyak dua ribu ekor, terhadap budak sepertiga drWt

yaifu 33 ekor unta ditambah sepertiganya, atau perkiraan harga

unta tersebut dalam benfuk emas, perak, sapi, atau kambing.

Orang yang melukai hingga bagian dalam juga dikenai diyat yarrg

salna.

Dari jalur Abu Daud As-Si;istani, Yahya bin Hakim

mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Utsman

mengabarkan kepada kami, Al Husain Al Muallim mengabarkan

kepada kami dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya,

dia menyatakan:

Besaran ditnt pada masa Rasulullah S adalah 8 ribu

dirham. DiWt ahli kitab saat itu adalah setengah diyat muslim.

Ketenhran ini berlakr sampai Umar bin Al Khaththab i$ menjabat

khalifah. Suatu saat Umar menyampaikan pidato, "Perlu
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diperhatikan, harga unta sangat mahal", lalu Umar mewajibkan

dUat kepada pemilik emas sebesar 1000 dinar, kepada pemilik

perak sebesar 12 ribu dirham, kepada pemilik sapi 200 ekor sapi,

kepada pemilik kambing dua ribu ekor kambing, kepada pemilik

perhiasan 200 potong perhiasan. Beliau tidak menyinggung diyat

ahli dzimah. Dia tidak mencantumkannya dalam keterangan

tentang ahli dzimah.

Mereka menyatakan: Beberapa hadits ini lebih baik dari

dalil yang mereka kutip bahwa diyat berupa emas dan perak.

Sementara barang yang dilarang unhrk dijadikan diyat, mereka

menggunakannya berdasarkan riwayat Amr bin Syuaib dari

ayahnya, dari kakeknya, jika sesuai dengan hawa nafsunya untuk

bertaklid pada Malik dan Abu Hanifah.

Kasus ini sama dengan argumen mereka bahwa wanita

lebih berhak mengasuh anaknya selama belum menikah kembali,

mukatab tetap berstah-rs sebagai budak selama belum melunasi

angsurannya walau tinggal sedirham, luka yang menembus fulang

kepala (mudhihah) dikenai seperlima duat, dan lain sebagainya.

L-antas, di mana peran agama? Kami memohon pertolongan dan

perlindungan Allah &.

Dari jalur Abdwrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia

menuturkan: Diyat pada masa Rasulullah ig* adalah 100 ekor

unta. Safu uqiyah sebanding dengan seekor unta, yaitu empat ribu

dirham. Kemudian, pada masa Umar harta perak mengalami

penumnan dan harga unta melonjak tinggr. Umar pun

memutuskan besaran diyat safu setengah uqiyah. Kembali harga
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unta naik dan harga perak semakin turun. Umar lalu menetapkan

besaran diSntadalah dua uqiyah, yaihr delapan ribu dirham.

Setelah ihr, harga unta mengalami fluktuasi, sehingga

Umar menetapkan diyatsebesar 12 ribu dirham atau seribu dinar,

jika berupa sapi banyaknya 200 ekor, dan berupa kambing

banpknya seribu ekor.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari seorang pria dari

Ikrimah, "Abu Bakar memuhrskan nilai seekor unta sama dengan

dua ekor sapi dalam kasus ditnt-"

Dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Juraij dari Amr bin

Syuaib, dia berkata: Abu Bakar Ash-Shiddiq mengemukakan,

"Siapa yang diyaf*rya berupa kambing, maka setiap ekor unta

sebanding dengan 10 ekor kambing."

Dari jalur Hammad bin Salamah, dari Al Hajjaj bin

Arthah, dari Makhul, bahwa Umar bin Al Khaththab menetapkan

besaran diyat yaihr 8 ribu dirham, terhadap pemilik sapi

besarannya 200 sapi, terhadap pemilik kambing besamya dua ribu

ekor kambing, dan pemilik perhiasan sebanyak dua ratus

perhiasan.

Dari jalur waki" Muhammad bin Abdurrahman bin Abu

l-aila meriwayatkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari ubaidah As-

Salmani, dia menuturkan: Umar bin Al Khaththab menetapkan

beberapa jenis diyat. Beliau menetapkan diyat pemilik emas

sebesar seribu dinar, ditntpemilik perak sebesar 10 ribu dirham,

pemilik unta serahrs ekor unta, pemilik sapi 200 ekor sapi; tsaniah

dan musinnah. kepada pemilik kambing sebanyak seribu ekor

lJ.r-I - At Muhalta



kambing, dan kepada pemilik perhiasan sebanyak 200 potong

perhiasan.

Demikian ini hadits kalangan Hanafi yang fldak didukung

dengan hadits yang lain. Apakah mereka tidak malu dicemooh.

Allah telah mencukupi kita dan sebaik-baik wakil.

Dari jalur Abdurrazzaq dari hnu Juraij, AMul Aziz bin
Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadaku, dia menuhrrkan

dalam catatan ayahnya, bahwa Umar bin Al Khaththab meminta

saran kepada Salaf ketika mengirim beberapa misi militer. Beliau

menulis, "Di5nt pemilik emas sebesar seribu dinar; pemilik perak

sebesar 12 ribu dirham; pemilik unta sebanyak 100 ekor unta;

pemilik sapi sebanyak 200 ekor sapi; ditnt pemilik kambing

sebanyak dua ribu ekor kambing; dan pemilik sutera tenunan

Yaman dengan harga lima dinar perpotong adalah 200 potong

pakaian, atau harga barang tersebut selain pakaian."

Utsman bin Affan memufuskan besaran di5nt yartg

diperterat yaitu 4 ribu dirham.

Dari jalur Abdurrazzaq dari lbnu Juraid, dia berkata: Amr
bin Syraib menyatakan, "Rasulullah db menetapkan harga di5nt

unta pada penduduk kampung sebesar 800 dinar, atau nilai yang

sepadan dengannya dalam benfuk perak, dan harganya berbanding

dengan harta unta. Jika harta unta mengalami kenaikan, beliau

pun menaikkan nilainya. Sebaliknya, jika turun, beliau mengurangi

besaran di5ntbagi penduduk kampung kurang dari 800 dinar."

Umar bin Al Khaththab memutuskan diyat pernilik perak

sebesar 12 ribu dirham. Beliau menyatakan, "Aku memper-

timbangkan zaman yang selalu berbeda, yang mengakibatkan nilai
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diyatkadargturun dan kadang naik. Aku pun melihat harta benda

begihr melimpah. Sementara aku mengkhawatirkan kualitas para

hakim sepeninggalku. Misalnya, seseorang membunuh seorang

muslim, lalu diyatrrya dirusak secara batil; atau menaikan diyat<rya

tanpa alasan yang benar, Ialu ditanggung oleh kaum muslimin

sehingga membinasakan mereka.

Penduduk kampung tidak dikenai tambahan dalam diryt

yang diperterat, baik pembunuhannya teriadi di bulan haram, di

tanah haram maupun bukan. Penduduk desa diyakrya Udak

diperberat, tidak boleh lebih dari 12 ribu dirham. Sementara diyat

penduduk pedalaman yang memiliki unta sebanyak seratus ekor

unta dalam berbagai jenjang utnur.

Demikian ini seperti Rasulullah g$ memuhrskan ditat

kepada pemilik sapi sebanyak 200 ekor sapi, dan pemilik kambing

sebanyak dua ribu ekor kambing. saya hanya membebankan diyat

penduduk desa berupa emas dan perak. Selunrh jenis dtyat

diperkiran dengan ini.

Seandainya Rasulullah $ memuhrskan diyat tertentr bagi

penduduk kampung berupa emas dan perak tanpa tambahan,

kami pasti mengikuti beliau dalam hal ini. Tetapi, beliau

memperkirakan besaran diyat int dengan harga unta. "

Abu Muhammad & berkomentar: Demikian ini statemen

Umar dalam catatan saya yang bersumber dari Hammam: Umar

memutuskan besaran dtyat pemilik sapi sebanyak 12 ribu -ini
jelas keliru-. Yang benar yaifu "Umar memutus\<an di5nt kepada

pemilik perak".
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Abu Muhammad;g menyatakan: Ini hadits kalangan

Maliki yang berdaiih dengan sebagiannya dan meninggalkan

sisanya. Jika 'mayat' dan 'bangkai' ifu bisa menjadi hujjah bagi

mereka, maka 'hewan yang mati tercekik' dan 'hewan yang mati

karena jatuh menggelinding' ini juga sama, rrririp, dan bahkan lebih

baik darinya.

Jika di sana mereka berdalih dengan keterangan yang

tidak shahih dari riwayat yang disebutkan dari Abu Bakar, Umar,

dan Utsman, keterangan yang sama juga bersumber dari Abu

Bakar, Umar, dan Utsman yang bisa dijadikan hujjah.

Mengabaikan semua dalil ini merupakan kesesatan dan bersikap

main-main dengan agama. Seluruhnya tidak memuat kebaikan.

Kepalsuan jelas tampak di dalamnya.

Mereka mengemukakan: Sangat mungkin keterangan

yang diriwayatkan mengenai dtyat dengan sapi, kambing, dan

perhiasan, ihr berganfung pada kerelaan dua belah pihak.

Tanggapan kami, mungkin saja penyebutan riwayat yang

ttdak shahih seperti diyat dengan emas dan perak, mengacu pada

kerelaan dua belah pihak. Jika tidak demikian, lalu apa bedanya?

Jadi benar, diyat itu hanya berbentuk unta atau nilai jika

tidak ditemukan. Andaikan kami ingin berhujjah dengan dalil yang

lebih baik dari dalil yang mereka gunakan, tentu kami cantumkan

hadits yang telah kami kemukakan sebelumnya, dari jalur Qasim

bin Ashbagh, Ahmad bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Al

Hakam bin Musa mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hamzah

mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Daud Al Jazari dari
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Az-Zvhri, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari

alnhnya, dari kakeknya:

Rasulullah,f$ mengirim surat kepada penduduk Yaman

yang isinSn tentang berbagai kauajiban, sunah, dan d$at Surat

tersebut dikirim bersama Amr bin Hazm, lalu dibacakan di Yaman.

Berikut rdaksinya, 'Ditmt jiwa yaihr serafus ekor unta."

menyebutkan emas dan perak. Tetapi, kami berlindung

Allah dari berhujjah dengan dalil 3nng ndak shahih. Allah tempat

memohon segala pertolongan.24

Dengan demikian selesai sudah juz kesepuluh kitab ini,

dan dilanjutkan dengan juz kesebelas Spng diawali dengan Kitab

24 Ini bagian akhir jilid kelima Kitab .4/ Muhalla, ka4n hnu Haznr, vol- 14,

gnng diterbitkan oleh Darul Kutub Al lu{tsthSnh Al Ahliah. Sampai ini pula al&ir
tulisan tmam Abu Muharnmad Ali bin Hazrn. Miau meninggal, rurrlun kaqnnf
fdak pernah mati.

Pada bagian akhir rnskah htab ini diternukan tulisan "Juz kelima htab
Muhalh dilengkapi komentar Al Mujallal telah selesai. Inilah karfia terakhir yang

ditulis oleh Imam Abu Muhamrnad bin Ali bin Ahmad bin Sa'id lbnu Hazrn $'
hnu Flazrn meninggal pada akhir qra'ban tahun 456 H. Insp Allah, kitab ini

dilaniulkan dengan juz keenam: menrpakan bagian dari Kitab Al-lshal, sebagai

p€nlr€rnpurna Kitab AI Muhalla !,ar{t disusun oleh Abu Muharnrnad. Senroga Ailah
rahrnat-t$a kepada penghulu hh, Muhammad, kepada keluarga,

dan para sahabatr!,a.
Pada bagian ak*ui nasloh no. 45 tertulis "Demikian al&ir karlra susun rn

seorang faqih, Abu Muhamrnad. Miau narnun belum mmldesaikan
komentar kit:lb Al Muhalla. Kitab ini masih menyisakan sedikit ulasan fnng p€rlu

disarikan dari sebtnh kiAb gnng b€rrrftl Al ldral, ringkasan Al fulalh. Sernoga

Allah menolong kita unhrk mendeka&an diri pada-Np dengan mernahrhi sehmh
aearRas.ul-I\,ra dan tidak melampr.ri batas. Sungguh, Allah Maha Penrberi Nilmat
dan Maha Mulia.

Usaha tersebut telah paripurna atas pertolongan dan taufiq AIhh. Sentoga

Allah mencuratrkan rahrnat dan kesalarnatan kepada Muhammad dan sehrruh

kehnrganya."

Tanpa

kepada
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Pencederaan. Ya Allah, berikan kami kemudahan dan pungkasilah

karya ini dengan baik.

2A24- Masalah: Bagian dari Kitab Al Ishal sebagai

supleman dan Kitab At Muhalla susunan Abu Muhammad. Beliau

mengemukakan, DiWt dalam pembunuhan karena tersalah

dibebankan kepada ahli waris ashabah. Mereka adalah aqilah.

Masalah ini tidak diperdebatkan oleh para ulama, satu keterangan

yang disebutkan dari Utsman Al Batti bahwa dia berkata, "Aku

tidak tahu apa ihr aqilah. "

Abu Muhammad menyatakan: Pendapat ini didukung

hujjah yaitu firman Allah &,

3is;\&1,*'iL637i
"setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri tnng

berbnggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban

dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Abu Muhammad mengemukakan: Andai saja tidak ada

atsar dari Nabi $, tentu pendapat ini tidak boleh diperdebatkan.

Tetapi, Rasulullah 6i$ merupakan sosok yang diberi otoritas oleh

Allah & untuk menjelaskan pesan-Nya. Allah S berfirman,

.lteLii,6*Wq

,n4 -. Sz .z
A?\ i2i22Y
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'Agar engkau menerangkan kepada manusia apa 5nng telah

diturunkan kepada merel<is. "(Qs. An-Nahl [16], 44)

Kami mendapati keterangan yrang diriwayatkan kepada kami

oleh Abdullah bin Rabi'; bahwa Muhammad bin Muawiyah

meriwagntkan kepada kami, Ahmad bin Syuaib

kepada karni, Qutaibah mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd

meriwa5ratkan kepada kami dari hnu Syihab, dari hnu Al Musalryib,

dari Abu Hurairah, beliau mengemukakan,

"Rasulullah #i memuhrskan perkara janin seomng u/anita

Bani Lihyan yang gugur, dgil pelakunya mernba5nr ghumh benrpa

budak \r./anita atau laki-laki. Namun kemudian, wanita yang

dipuhrskan memperoleh ghumh meninggal. Aldeimya, Rasulullah #i
memuhrskan bahwa warisann5ra diberikan kepada anak-anak dan

suaminya; sedangkan ditnt diberikankepada ahli waris ashablrnya."

Rasulullah$ mernuhrskan di5atkepda ahli waris ashabh,

seperti anda ketahui. Maka, kita wajib mernperhatikan hal ini- Han!,a

kepada Allah kita memohon pertolongan.

Abu Muhammad mengemukakmr: Apabila mendiang tidak

mempunyai ahli waris ashabah, di5at tersebut disalurkan ke Baitrl

Mal, seperti telah kami paparkan dalam bab tersendiri, Insya Allah-

" Yakni p€rintah, larangan, aturan, dan lain{ain Snng terdapat dalam Al

Qur'an.
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Sanggahan Kasus Kafir Dzimi yang Membunuh
Muslim 'r':

-,il

:l't 
'

Abu Muhammad menyatakan: Jika seseormg berkata: Kalian

mengatakan: Seorang kafrr dzimmijika membunuh seorang musliry-,

secara sengaja, maka stafus dzimminya batal. Dia kembali menjadl

l<ahr harbi dan harus dijahrhi qishash. Selain ifu, selunrh asebnya

dirampas sebagai harta fai.

Lantas, bagaimana tanggapan anda dengan keterangan yarig'

diceritakan kepada kalian oleh Abdullah bin Yusuf; Ahmad bin Fatfi'
meriwayatkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa meriwaSntkan

kepada kami, Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada karrd,;

Ahmad bin Ali meriwayatkan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj

meriwayatkan kepada karni, Ishaq bin Manshur meriwayatkan

kepada kami, Bisyr bin Umar mengabarkan kepada kami, dip,

berkatar Aku mendengar Malik bin Anas berujar: Abu Laila bin,

Abdullah bin Abdunahman bin Sahal menceritakan kepadaku, dari,

Sahal bin Abu Hatsmah bahwa dia mengabarkan kepadanSn dari.

beberapa oftu1g pemuka kaumnya: 
,:..

AMullah bin Sahal dan Muhaishah berangkat menuju Khaibar

akibat kesulitan yang mereka alami. Selang beberapa

Muhaishah datang dan mengabarkan bahwa AMullah bin Sahal telah

dibunuh. Jasadnya dilempar ke mata air atau galian surnur.

Muhaishah mendatangi kaum Yahudi lalu bertanln, "D€rrf

Allah, apakah kalian telah membunuhnya?" Mereka menjawa[,
"Derni Allah, kami Udak membunuhnSa."
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Muhaishah menemui kaumnya, lalu menuturkan kejadian

tersebut pada mereka. Selanjukrya, Muhaishah, saudaranya,

Huwaishah -yang lebih tua darinyn-, dan Abdurmhman bin Sahal

menghadap Rasulullah $.
Muhaishah langsung angkat bicara. Dia tinggal di l(haibar.

Rasulullah $ berkata pada Muhaishah, "Dahufukan Jnng lebih tua,

dahulukan yang lebih tua!"

Huwasihah lalu berticam, baru setelah ihr Muhaishah.

Rasulullah $ bersabda, "I{alian (pilih) memba5nr dgat teman l<alian

abu mengizinl<an unfuk pmng..- "dan seterusnya.

Hadits di atas mengulas tentang orang kafir 5ang membunuh

seorang mukmin. Dalam kasus ini dia dl<enar di5nt.

Abu Muhammad : Tanggapan karni -Allah
tempat memohon segala pertolongan- kami yakin -segala puji bagi

Allah- bahwa Rasulullah #i tidak meu,rajibkan seseorang unhrk

membayar di5at keanah terhadap pelaku pembunuhan se@ra

sengaja, alau aqilah dalam kasus pembunuhan karena tersalah, atau

dari Baitul Mal kaum muslimin bagi pelaku yang tidak mempunyai

aqilah.

Penetapan Rasulullah $ terhadap orang Yahudi unhrk

membayar dit/at frdak lepas dari keyakinan, tanpa kemusykilan,

berikut salah satu dari dua alasan -Udak ada alasan ketiga- mtrngkin

mereka para pelaku pembunuhan secara sengaja, atau ahli waris

pelakr* pembunuhan karena tersalah. Ini udak mungkin punya

pengertian lain. Karenanln, kita perlu melihat alasan lnng mana yang

dimaksud dalam kondisi ini?
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Kami menganalisa tersebut- Karni dapati, hukrm

pelaku pembunuhan se@ra sengaja lnifu ketaangan dari

Rasulullah #b. Hulrum tersebut trrhfi selain hra (kaum muslimin)

yatfu qishash, pemberian maaf saja, atau mereka saling berdamai

dengan sahr kompensasi.

Hukum pembunuhan sengaja menunrt safu kalangan ahli

ilmu, wali korban diberi pilihan antara qishash, mernberi maaf, atau

ditpt

Sementara hulo.rmn5ra menurut kami, memilih antara qishash,

memberi maaf, di5nt, atau.aling berdamai dengan sahr kompensasi.

Qishash menunrt selunrh pendapat ini merupakan hukum

pemburnuhan secara sengaja. Sedangkan di5nt -tartpa pertedaan

pendapat ulama- diambil dari aset pelaku. Sementara hukrm pelaku

pembunuhan karena tersalah yatfu di5atatau pernberiaan maaf saja.

Ketika kami mendapati Rasulullah $ sarna sekali fidak

menyinggung soal, qishash dalam riwayat ini, padahal Rasululhh ei
tdak akan melupakan hak kaum Haritsi -beliau pasti menyebuhya

unfuk mereka, fidak akan tinggal diam, sehingga hak mereka batal-
kami ketahui hukum beliau dengan diyat dalan kasus tersebut tidak

lepas dari dua sebab. Pertam4 ia termasuk pembunuhan secara

sengaja dan tidak diketahui pelakunSa. Maka, kalir ddmmi dihukurni

sebagai pihak lang merusak akad dzimnah. Kdua, pembunuhan

karena tersalah.

Jika kasus tersebut tergolong pembunuhan sengaja 5ang tidak

diketahui pelakun5n, kami sangat t/akin bahwa Rasulullah #i Udak

akan ma,rajibkan dijatkepada mereka.

L
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ndak ada pertedaan pendapat antara dua kubu yang

mendebat kami bahwa aqikh fidak menanglung di5nt yarrg

dibebankan pada pelaku pembunuhan sengaja, d* tidak diwajibkan

oleh nash. Jadi, hukum tersebut batal, dan menyisakan penyebab

kedua, yaifu pembunuhan karena tersalah. Inilah pendapat yang

benar, karena bisa dipastikan pembunuhan mungkin terjadi se@ra

sengaja dan mungkin juga tanpa sengaja.

Atas dasar ifu, mereka (dalam hal ini orang-or?u1g Yahudi)

tidak bisa dipuhrskan telah membunuh korban secarcr sengaja tanpa

dalil, baik berupa bukfi, pengalnran, atau nash Snng ma,rajibkannya.

Artinyra, mereka tidak sengaja melahrkan pembunuhan tersebut.

Tindakan ini semata karena kekeliruan.

Kemudian, sabda Nabi $ "abu merel<a membqitahukan

permusuhan, "mempakan dall keshahiban pemyataan kami bahwa

akibat l<ahr dzimmi keluar dari ka,rajibannla, berarti mereka telah

merusak dzimmahdan kembali menjadi l<ahr harbi.

Ali berkata, "Nabi $ menjelaskan kepada para pelapor

tentang hukum pembunuhan karena tersalah dalam kasus yang

terjadi apabila mereka mengalminSa. Kemudian, beliau memberitahu

mereka hukum pembunuhan secara sengaja pada riwayat yang lain.

Rasulullah menginformasikan jika mereka bersumpah terhadap

seorang darinya maka dia diserahkan pada mereka." Maka jelas

sudah argumen hadits ini. Allah tempat memohon segala

pertolongan.

Apabila dia menyatakan: Bagaimana anda memperlakukan

riwa5rat lain yang diceritakan kepada anda oleh Abdullah bin Yusuf,

bahwa Ahmad bin Fatah meriurayatkan kepada kami, AMul Wahhab
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bin Isa meriwayatkan kepada kami, Ammad bin Muhammad

mengabarkan kepada kami, Ahmad bin AIi menceritakan kepada

kami, Muslim bin Al Hajjaj meriwalatkan kepada kami, Ubaidillah bin

Umar Al Qawariri meriwalatkan kepada kami, Hammad bin Zaid

meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari

meriwayatkan kepada kami, dari Basyir bin Yasar dari Sahal bin Abu

Hatsmah dan Raft' bin Khudail: bahwa Muharyishah bin Mas'ud dan

Abdullah bin Sahal...dan seterusnya.

Dalam riwayat di atas disebutkan: Rasulullah $ berkata

kepada mereka, 'Lima puluh oftng dari l<alian s@rang

dari l<alian, lalu diberil<an seluruhnSa?' Mqe)<a berkata, "Sesuafu

yang belum kami saksikan, bagaimana cam menyumpahn5ra." Dan,

setenrsnSa.

Abu Muhamrnad menuhrrkan: Pendapat ini benar. Jangan

sampai kami menyelisihin5a. Bahkan, ia mempakan nash pendapat

karni. Rasulullah db memuhrskan agar pelaku

dirinya. Keputusan ini berkonsekuensi hukuman mati,

juga menuntut pembebasan seorang budak. Redaksinla bersiht

urnurn sehingga ia mencakup selunrh makna yang terkandung di

dalamn3n, kectrali dikhustrskan dengan nash atau ijma'. Allah tempat

memohon segala pertolongan-
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Dyat Pencederaan dan Perusakan Anggota Tubuh di
luar Kasus Pelenyapan Nyawa baik Secara Sengaja

Maupun Karena Tersalah

2025. Masalah, Abu Muhammad menyatakan:

Sekarang perlu kami kemukakan -dengan pertolongan dan

bantuan Allah $- bahwa qishash wajib diberlaku-kan terhadap

seluruh tindakan pencederaan secara sengaja. Hal ini sesuai

dengan perintah Allah dalam seluruh kasus yang melampaui batas,

dalam segala keharaman, dalam seluruh hukuman, dan seluruh

perbuatan jahat. Juga, diperkuat dengan beberapa Sunnah yang

shahih dari Rasulullah #i.

Pertanyaannya adalah, apakah dalam tindakan

pencederaan secara sengaja pelakunya memilih antara qishash

atau bukan? Apakah dalam pencederaan karena tersalah dikenai

di5ntyang ditempokan atau tidak?

Ali menyatakan: Kami menganalisa pendapat ini, dan

menemukakan firman Allah & vu"S berbunyi,

e 
"r-1; 

-, 5ra; t+'& "#* ;-!-t

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu,

tetapi 6nng ada dosanya) apa lnng disengaja oleh hatimu. "(Qs. Al

Ahzaab [33], 5)

"{J};',:;*
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Ahmad bin Umar bin Anas meriwayatkan kepada kami, Al

Husain bin Abdullah Aj Jurjani mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Abdurrazzaq bin Ahmad bin Abdul Hamid Asy-Syirazi

mengabarkan kepada kami: Dia berkata: Fathimah binti Al Hasan

bin fu-Rayryan Al-Makhzumi -Warraq Bakkar bin Qutaibah-
mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi bin Sulaiman Al Muadzdzin

mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Bakar meriwayatkan kepada

kami dari Al Auza'i, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Ubaid bin

Umari, dari hnu Abbas, dia berkata:

Rasulullah g$ bersabda,

u) rqSt)'tlAr G;f
/ a -a a.t)tw

,}Lr-J-53;r
'sesungguhnya Allah memafuumiku atas umatku 6nn1

melakukan sesuafu) karena keliru, lupa, dan apa Wng
padan5n."

Abu Muhammad menyatakan: Hadits iru masyhur dari jalur

fu-Rabi' dari Bisyr bin Bakar, dari Al Auza'i dengan sanad ini

secara muttashil. Hadits dengan redaksi yang sarna

diriwayatlah oleh banyak orang.

Allah @ berfirman,

"& ,i6&:oft.

.1A

ilt dl
".*e

,uga
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"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan lalan yang batil (tidak benai, keanali dalam pudagangan

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu- "(Qs- An-

Nisaa' 14\ 29].

Rasulullah $ bersabda,

€'u.$ &t;ii;ot;i3 €,G:
$.zz.?tr

"saungguhnya darah, harta benda, kehotmatan, dan kulit

kalian haram abs dii kalian."

SingkatrSa, selumh tindakan yang dilakukan karena

tersalah itu dapat dimaafkan dan pelakunya tidak berdosa. Seluruh

harta benda sangat dijaga.

Mengacu pada statemen di atas, seseorang tidak wajib

dikenai hukuman atas pencederaan yang dilakukan karena kelim,

kecuali nash yang shahih atau ijma' Snng diyakini ma,vajibkannya.

Jika tidak demikian, pelakunya dimaafkan. Selain itu, seseorang

tidak wajib membayiar denda atas tindakan pencederaan secara

sengaja atau karena tersalah, kecrrali jika diwajibkan oleh nash

yang shahih atau ijma' yang meyakinkan- Jika tidak demikian,

maka seluruh harta benda itu diharamkan, dan denda ini gugur,

karena alasan di depan.

Apabila seseorang bertanya: Dalam tindakan pembunuhan

jiwa secara tersalah AUah & mewajibkan dipt sempuma,

memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan terfurut-furu1 bagi

t

oL
tz
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yang tidak memiliki aset. Ketika hukum pembunuhan jiwa karena

tersalah meurajibkan d,yrt tenhr tindakan di bawahnya secara

tersalah juga wajib dikenai diyat.

Tanggapan kami -Allah tempat memohon pertolongan-,

qiyas ini dan seluruh qips adalah batl. Seandainya qiyas tersebut

benar, tentu pendapat ini jelas-jelas batal dengan empat alasan,

Pertama, menggiyad<an sesuatu terhadap dalildalil

pendukung qtyas adalah hal yang keliru. Dikatakan pada mereka,

"Anda punln alasan. Apa pendapat anda terhadap orang yang

mengkritisi dalildalil anda dengan pemyataan berilant, 'Tidak ada

dosa yang lebih besar dari pembunuhan, di luar sylrik terhadap

Allah $. Karenanya, perkara ini sangat berat, dan pembunuhan

karena tersalah (fidak sengaja) pun dikenai laknt, sekalipun para

ulama sepakat pembunuhan seperti ini Udak berdosa.

Adapun tindak pencederaan yang Udak sampai

melenyapkan nyawa, bukanlah suatu yang berat di sisi Allah &,
bukan pula suafu yang haram. Karena ifu, tndak pencederaan

tdak dikenai konsekuensi yang wajib diberlalarkan dalam

pembunuhan- Alasannln, tndak pencederaan tidak memuat alasan

(illal VanS terdapat dalam pembunuhan'.

Kdua, anda telah membatalkan qiyas ini dan

meninggalkan seluruhnya. Pada sebagian findak pencderaan anda

mengenakan d$ptyang ditempokan, dan pada pencederaan Snng

lain anda sarna sekali tidak menjafuhkan drlnt selain sanksi, biaya

perawatan dokter, atau bahkan tidak dibebani apapun. Sikap

bentuk sanggahan anda terhadap qi5ns anda: menganalogikan

l-
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pencederaan dengan pembunuhan. Tidak ada qiyas yang lebih

rusak daripada qips yang dibatalkan sendiri oleh penggagasnya.

Jika anda berkata: Kami mewajibkan dipt
ditempokan sesuai dengan nash yang bersumber

Rasulullah $.
Tanggapan kami, apabila nash tersebut bisa dijadikan

hujjah karena sanadnya shahih, maka pendapat terkait masalah ini

hukumnya fardhu, dan memafuhi aturannya wajib. Sebaliknya, jika

nash ini tidak valid, seperti catatan Amr bin Hazm, dan catatan

Amr bin Syuaib, dia sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah.

Andalah orang pertama menyaksikan hal ini, karena anda

meninggalkan banyak hal yang terdapat dalam dua catatan di atas.

Tidak mungkin anda menjadikan sebagian hukum sebagai

manifestasi dari satu hujjah, sedangkan sebagian lagi bukan hujjah,

tanpa dalil sarna sekali, selain kebingungan. Kadang anda

menginginkan namun hukum tidak rele'uan dengan taqlid anda dan

memperkuatnya; dan kadang anda menginginkannya dan taqlid

anda relevan dengan hukum. Kami akan menjelaskan semua ifu

pasal demi pasal, insya Alkh.

Mereka mengatakan: Kami mewajibkan dtyat yang

ditempokan seperti ditetapkan oleh para sahabat rg.

Tanggapan kami, Allah tempat memohon segala

pertolongan. Jika seluruh sahabat mau,rajibkan diyattersebut maka

kita wajib mendengarkan dan menaatinya, karena mereka telah

bersepakat. Sebab, rjma' sahabat ifu benar, pasti valid, dan

tentunya bersumber dari Rasulullah $ dan Allah &.

yang

dari
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Jika statemen tersebut merupakan pendapat sebagian

sahabat, anda semua yang berseberangan pendapat dengan kami,

pasti menyanggahnya. Ada riwayat dari sebagian sahabat yang

menyebutkan, pencederaan yang tidak sampai menembus trlang
(atau batok kepala) fidak dikenai dryat. Namun, anda udak

berpendapat demikian. Pengabaian terhadap pendapat yang anda

shahilrkart sama dengan menyalahkan dan merusak argumen

anda.

Jadi jelas dalam kasus ini anda tidak merujuk qi5ms,

pemyataan sahabat, nash yang shahih, atau nash yang

mengharuskannya -sekalipun ttdak shahih-. Pendapat seperti ini

tentu saja tidak shahihdan bisa dipastikan batil menurut Allah &.

Ketiga, anda juga telah membatalkan girys ini, karena

nash Al Qur'an menjelaskan bahwa kafarat pembunuhan jiwa

karena tersalah yaifu dengan memerdekakan budak atau berpuasa

dua bulan berhrrut-furutbagi orang yang tidak menemukannya.

Di antara keajaiban dunia yaihr, anda mengg$ns*arr

pencederaan yang tidak menghilangkan nyawa pada pembunuhan

dalam hal kewajiban kafaratdalam sebagian kasus, atau kannjiban

membayar sebagian diyat dalan kasus yang lain. Namun, anda

tidak meng-qiyaskan pencederaan yang tdak menghilangkan

nyawa pada kasus pembunuhan dalam hal ka,vajiban kafaratpada

sebagian kasus tersebut ketika dikenai diyat sempuma, atau

sebagian kafarat pada sebagian kasus ketika dikenai sebagian

ditnt. Ini berhukum dengan qirys terhadap sesuatu yrang lebih

lemah darinya.
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Seandainya q@as pewajiban dijnt atau sebagaiannya dalam

kasus pencederaan pada kewajiban dtyat dalam kasus

pembunuhan ifu benar, tenfu qiyas kewajiban kafarat atau

sebagiannya dalam kasus pencederaan pada kasus pev,rajiban dryat

dalam pembunuhan juga benar.

Seandainya salah satu dari dua qiyas tersebut batil dan tidak

diperbolehkan, maka qiyas yang iain juga batil dan tidak

diperbolehkan. Masalah ini sebenamya sangat gamblang bagi

orang yang sadar diri, terlebih kafarat lebih wajib dan lebih kuat
dibanding dtyat.Sebab, Allah Bi Udak mewajibkan diyat dalam Al

Qur'an kecuali Allah pun mewajibkan kafarat bersamanya. Dan,

Allah $ telah mewajibkan kafaratdan menggugurl<an diyat

Allah $ berfirman,

-./ z2 - //z ) n/-<

f+, Ps r-r,b Lri 'si, ;;6

\334,- J Jy =^tfr ay'aI," "4rj
"Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena

tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya

Jnng beriman serta (membalnd tebusan yang diserahkan kepada

keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si
terbunuh) membebaskan pembayaran "(Qs. An-Nisaa' l4l: 92)

Selanjutnya Allah berfirman,
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bi;fr '{J )x ":;' e6( t'$

j
l'

al
I & 5\L oLl '14g {."5 3r'3

)19, #s t-rz;
'Jika dia (si terbunuil dan kaum tnng memusuhimu,

padahal dia onng beriman, maka (hendaknya si pembunull

memqdel<al<an hamba al4a Wng beiman. Dan jika dia (si

terbunuh) dari kaum (kafid Wng ada perjanjian (damai) antara

mereka dengan kamu, mala (hendaknya si pembunuh) membayar

tebusan yang diserahl<an kepada keluarganSm (si terbunuh) serb

memerdekakan hamba sahaln tnng beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]:

e2l

Artinya, Allah & marajibkan kafamt dalam kasus

pembunuhan karena tersalah seperti tercanfum dalam Al Qur'an,

lalu mer,vajibkan diyat dalam dua kasus, dan menggugurkan kasus

ketiga.

Jika mereka berkata: Ijma' terbukti secara shahih tdah

menggugu rkan kafaral dalam kasus tersebut.

Tanggapan kami, jika informasi ini benar, sebenam5a ijma'

telah membatalkan qitns ini sehingga ia sarna sekali Udak

digunakan dalam d,Wt tidak pula dalam kafarat Sebab, semuanya

dikategorikan qips dan bahasan yang sama.
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Di samping itu, jumhur kalian tidak mewajibkan kafarat
dalam pembunuhan sengaja, padahal tidak ada Uma' yang

menggugurkannya. Kalian telah mengabaikan qirys dalam kasus

ini tanpa dilarang oleh ijma'.

Keempat, Allah Si tidak mewajibkan diyat dalam seluruh

kasus pembunuhan karena tersalah. Tetapi, sering terjadi

pembunuhan terhadap seorang mukmin karena tersalah, karena

dia berada di kalangan musuh, maka pelaku tidak dikenai diyat.

[alu, mengapa anda menjatuhkan hukum dengan qiyas pada

pembunuhan yang dikenai sanksi diryt oleh Allah, namun tidak

memutuskan hukum dengan qtyas dalam pembunuhan yang tidak

dikenai sanksi diyat oleh Allah?

Apa bedanya antara anda dan orang yang berpendapat:

Tetapi, diyat tidak wajib dalam pencelakaan yang tidak sampai

melenyapkan nyawa yang terjadi karena tersalah, dlgiyasl<an
pada pembunuhan seorang mukmin karena tersalah yang dikira

musuh kita. Apabila alasan anda tidak umum, maka qiyasterhadap

dalil-dalil anda tidak diperbolehkan. Jadi, batallah dtyat terhadap

kasus pencederaan yang tidak sampai melenyapkan nyawa, tanpa

dalil qiyas, tanpa pendapat sahabat, dan tanpa nash yang shahih,

karena ia tidak ditemukan, tidak pula dengan jaminan harta dalam

kasus pembunuhan karena tersalah dengan nash yang mengikat

sekalipun hdak shahih.

Jika seseorang berkata: Allah S berfirman, "Balasan suafu

kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, " (Qs. Asy-Syrra [42]:
40)
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Mereka menyatakan: Perbuatan melukai sekalipun karena

tersalah dikategorikan 'kejahatan', sehingga harus dibalas dengan

kejahatan yang setimpal. Balasan setimpal bisa berupa jaminan

harta benda. Jika tidak terdapat qishash dalam kasus ini, maka

balasan setimpal diterapkan dengan ganti rugi.

Tanggapan kami, Allah tempat memohon pertolongan.

Firman Allah & "Balasan suafu kejahatan adalah kejahatan yang

setimpal, "(Qs. Asy-Syra l42l: 4Ol itu benar.

Pemyataan, pengategorian pencederaan karena tersalah

sebagai 'kejahatan' itu tdak benar. Kejahatan adalah segala

perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kekeliruan bukan suatu yang

dilarang Allah S, karena Allah S berfirman, $yC-.n 6ti Ji* {

64 'Allah tidak membebani seseorang melainkan squai

dengan ."(Qs. Al Baqarahl2\:286) Kita maklumi

bersama, perbuatan keliru yang terjadi tanpa sengaja berada di luar

kuasanya-

Jika dikatakan, umat sepakat memberlakukan jaminan

kerusakan harta benda akibat tindakan karena tersalah atau

sengaja, lalu apa bedanya antara jaminan kerusakan harta benda

dengan jaminan perusakan anggota badan dan pencederaan?

Tanggapan kami, Allah tempat memohon segala

pertolongan. Qiyas ini dan seluruh qiyas itu batil. Kemudian,

seandainya benar tenfu ia kebatilan sebenarnya, karena ijma' telah

membenarkan kebatilan qiSms ini- Para imam tdak berbeda

pendapat tentang penjaminan aset yang mengalami kerusakan,

sedikit ataupun banyak. [.ain halnya dengan pelukaan terhadap
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anggota fubuh dan pencederaan, karena mereka sepakat sebagian

besar kondisi ini tidak dikenai jaminan dlyat yang ditempokan

lditentukanl. setiap qit/as yang ildak berlaku umum dalam seluruh
kasus yang mirip, dan seluruh illat yang tidak berlaku dalam
seluruh obj"k yang terkena iltat, keduanya dikategorikan keliru
menumt para pendukung qtyas-

Selain itu, perbandingan barang yang satu dengan yang lain

dapat diketahui dengan akurat dari harga, takaran, timbangan,
panjang, dan sifahya. Selamanya fidak akan bisa ditemukan
kesepadanan antara anggota tubuh, Iuka dan harta benda, selain
dengan nash yang bersumber dari Allah &.

Perkara di atas adalah sesuatu yang pasti diketahui.

Bahkan, secam umum kesepadanan dalam kasus di atas bisa

dibilang tidak mungkin. Sebab, fidak boleh mempersamakan

sesuatu yang dimiliki dengan sesuatu yang tidak halal dimiliki.
Dengan demikian tidak ada jalan untuk menetapkan kesepadanan

dalam kasus tersebut, kecuali berdasarkan nash atau ijma' yang

shahih.

Siapa pun yang menetapkan kesepadanan sungguh dia
telah keliru, karena dia telah menghukumi adanya persamaan

dalam dua perkara yang satu sama lain tidak sama. Pemilikan
suafu aset dengan cara yang salah ifu sangat mungkin, dan
meminta pengembalian aset itu juga memungkinkan. Meminta
pengembalian dengan aset yang sempa -jika oblek yang diambil
mengalami kemsakan- juga tidak mustahil.

Berbeda dengan anggota badan dan luka, seorang pelaku
pencederaan baik secara sengaja rnaupun se@ra tersalah, Udak
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mungkin memiliki keduanya. Kortan juga tidak mungkin minta

dikembalikan atau meminta ganti anggota badan yang sebanding.

Jadi, peng-qiyasa salah satu jenis objek ini dengan yang lain

mempakan qisns yang rusak. Sebab, dengan demikian terjadi

peng-qiya*an oblek dengan objek lain yang bertentangan dari segi

hukum.

Para penggagas qtyas hanya mempraktikkan qiyas sesuatu

dengan objek yang sama, bukan objek yang bertentangan. Mereka

telah menyepakati pembatalan qitns ini, karena ia lebih tepat

ketimbang objek yang dianalogikan. Sebagai contoh, mereka tidak

berbeda pendapat tentang kasus orang yang menculik orang

merdeka, lalu memiliki dan menjadikannya budak, lalu korban

meninggal dalam kepemilikinya, maka pelaku tidak menggantinya;

fidak menggantinya dalam bentuk harga atau diyat.

Hanya saja, diriwayatkan dari Malik, bahwa jika pelaku

menjual korban, lalu terjadi kecelakaan, sehingga tidak mampu

bekerja, maka pelaku harus membayar diyatrrya-

Apabila penculikan orang medeka fidak digiyasrt<arr

dengan perry-ghashaban harta benda, baik karena tersalah

maupun secara sengaja, maka pencederaan, memecah dan

memotong anggota tubuh sangat tidak mungkin diAiyad<art

dengan harta benda. Ini sudah sangat jelas. Segala puji bagi Allah,

Tuhan semesta alam.

Jika mereka mengatakan, keterangan yang diceritakan

kepada kami oleh Abu Umar Ahmad bin Qasim di kediamannya di

kota Qurthubah, dekat Masjid Al Qashsharin, dia berkata: Abu

Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepadaku,

L-
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kakekku, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadaku, Abdullah
bin Rauh meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Harun
meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan

kepada kami dari Al Harits bin Fudhail dari Sufyan bin Abu Al
Auja As Sulamai, dari Abu Syuraih Al Khuza'i, dia berkata:
Rasulullah s bersabda:

';; -Lt -J Ji-lrj- k "si 
?* *i ";

lrl
'r:t eb ,:r)L;'oi tXL:*i ,rt): r.G;\G )UL,

.';At',Jl|'o:t (b'W-
'Siapa Wng terkena dam atau luka maka dia memilih safu

dari tiga hal; membei maaf, menjafuhkan qishash, aku menarik
dipt Jika dia telah menarik sauafu darinya, kemudian
mengulangi perbuatannjn, maka baginya neraka dan kekal di
dalamn3n-"

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, dia berkata:

Umar bin Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, Muhammad
bin Bakar Al Bishri meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin Al
Asy'ats meriwayatkan kepada kami, Musa bin Isma'il
meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Salamah meriwayatkan

kepada kami, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami
dari Al Harits bin Fudhail, dari Sufuan bin Abu AI Auja, dari Abu
Syuraih Al Khuza'i, bahwa Nabi S bersabda:
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to/ o{ tot- , o I o.
F )t P-14?l L-flr/
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.t-'^:i 
'.*li';ti iyi

;;$i+ru ^t' u,
U. ,sr:et )p ,yq e t)U z;.riSt 

'rri'o1

"Siapa pun yang mengalami pembunuhan atau luka, maka

dia memilih satu dari tiga hal; menjatuhkan qishash, memberikan

maaf, dan menaik diwt. Jika dia menghendaki yang keempat,

maka tangkaplah kedua tangann5n. Jika setelah itu, dia melanpaui
batas, bagtnp siksa Snng pedih."

Hammam meriwayatkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin

Aiman meriwayatkan kepada kami, Hubaib bin Khalaf

meriwayatkan kepada kami, Abu Tsaur lbrahim bin l(halid
meriwayatkan kepada karni, Yazid bin Harus meriwayatkan

kepada kami, Muhammad bin Ishaq meriwayatkan kepada kami,

dari AI Harits bin Fudhail dari Sufuan dari Abu Al Auja', dari Abu
Syrrah AI Khuza'i, dia berkata: Rasulullah $ bersabda:

,:A "ai tX$'"uok-'ui : elu'

/ o t o.wtu..1 I ., .. o. ,o/ o/ '* -Gt-o ei- k ri J4
"o:t'"J( "it,,A'A'oi'ci ol. 1.. o/oL,l-Hl p,:.

nf t^sr] ;i?
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it/
"Siapa saia yang mengalami pembunuhan atau pecederaan,

maka dia memilih yang paling baik; iika dia ingin memberi maaf

maka maafkan dan jika dia ingin menaik diyat maka ambillah. "

Menurut hemat kami, riwayat ini tidak shahih, karena tidak

diriwayatkan oleh seorang pun selain Sufyan bin Abu Al Auja As-

Sulami. Dia periwayat yang tidak diketahui dan tidak dikenali siapa

dia. Dan, hanya hadits ini yang berasal darinya. Seandainya hadits

tersebut shahih tenh-r kami akan berpendapat dengannya dengan

lapang dada, dan pasti tidak meninggalkannya hanya karena

pendapat seseorang.

Adapun jika ia tidak shahih, ia tidak boleh diambil sebagai

dalil. Kemudian, seandainya riwayat tersebut shahih, tentu ia

menjadi hujjah bagi seluruh orang yang berbeda pendapat <iengan

kami dan yang menyalahi pendapat mereka. Alasannya, hadits di

atas berbicara tentang pencederaan secara sengaja, di mana hanya

berlaku qishash secara umum tanpa pengecualian. Sementara

mereka tidak memberlakukan qishash dalarn kasus ini dan kasus

pencederaan selain luka yang menggores tulang (muwadhdhah).

Jumhur mereka pun tidak berpendapat soal qishash dalam kasus

pencederaan selain dalam kasus muwadhdhah saja. Mereka telah

menyalahi hadits ini seperti anda lihat sendiri.

Selain itu, seperti telah kami terangkan, hadits tersebut

hanya mengulas tentang pembunuhan dan pencederaan secara

sengaja. Sebab, dalam riwayat ini disebutkan pemberian opsi unfuk

melakukan qishash atau dtyat. Seluruh umat tidak berbeda

pandangan bahwa qishash hanya berlaku dalam perbuatan

kriminal secara sengaja.
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Hadits ini juga memberikan pilihan kepada waii korban

untuk menarik diyat dalam tindak kejahatan secara sengaja.

Mereka semua atau jumhur mereka dalam kasus pemotongan

anggota fubuh hanya memberlakukan hukum qishash saja. Dengan

begihr, mereka telah menyalahi hadits di atas. Di samping itu,

kalangan Hanafi dan Maliki tidak memberikan opsi qishash atau

diyatddam kasus pembunuhan secara sengaja.

Selain ifu, hadits tersebut tidak berbicara tentang hukum
pencederaan karena tersalah. Seandainya kabar ini shahih, tenfu

relanansinya dengan pendapat kami jauh lebih banyak daripada

relevansinya dengan pendapat mereka. Mereka pun menyalahi

hadits ini dari seluruh aspeknya.

Abu Muhammad mengemukakan: Jadi, batal sudah seluruh

dalil yang mereka kemukakan dalam bab ini. Segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam.

Adapun luka dan pencederaan secara sengaja, Malik tidak
berpendapat secara umum, selain qishash atau memberi maaf saja.

Beliau tidak menyinggung soal diyat di sini, batk qishash telah
terlewat maupun belum. Selain dalam sebagian kecil kasus saja.

Dalam kasus tersebut, dia tdak merekomendasikan dtyat,

melainkan sanksi (hukumah). Ini pendapat Abu Hanifah dan para

sahabakrya, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, kecuali dalam

beberapa masalah furu', yang akan kami jelaskan nanlt insya Atlah.

Pemyataan di atas juga pendapat para sahabat kami, yang

telah kami kutip. Hanya saja, dalarn seluruh kasus ini kami

tidak merekomendasikan penerapan diyat dan hukumah, baik
qishash mungkin dilaksanakan maupun tidak memungkinkan. lain

L
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halnya, jika terdapat nash dari Rasulullah # atau ditetapkan oleh

ijma' yang meyakinkan. Bahkan, seandainya dalam seluruh kasus

ini tdak ditemukan ijma', yang tidak kami ketahui, tentu kami lebih

dimaklumi, lebih selamat, dan lebih ikhlas di hadapan Allah.
Sebab, kami tidak terlibat dalam sesuatu yang belum diketahui,

dan tidak menangguhkan sesuatu png berada di luar pengetahuan

kami. Andai saja kami mengetahui hal itu, pasti kami sampaikan.

Ali menyatakan: Saatnya kami memaparkan apa yang

bersumber dari Nabi $ terkait masalah ini, dan informasi yang

berasal dari sahabat rg, dilanjutkan dengan ulasan singkat

pemyataan para ahli fiqih. Sebab, pedoman agama setelah Al
Qur'an dan hukum Rasulullah #r adalah kesepakatan dan

perbedaan pendapat para sahabat. Tidak demikian dengan

generasi sesudahnya.

Kami meriwayatkan dari jalur Muslim, bahwa Abu Bakar
bin Abu Syaibah meriwayatkan kepada karni, Affan bin Muslim

meriwayatkan kepada kami, Hammad bin Salamah meriwayratkan

kepada kami, Tsabit Al Bannani meriwalntkan kepada kami dari

Anas, bahwa saudara perempuan Ar-Ruba', Ummu Haritsah,
melukai seseorang. Mereka mengadukan kasus ini pada Nabi $.
Beliau bersabda, "Qishash! Qishash!'

Ummu Rubai'berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang

wanita dikenai qishaslf Demi Allah, ia tidak akan di-qishash."

Nabi S bersaMa, "Maha Suci Allah, wahai Ummu Ar-
Rubai', qishash terfuang dalam Kitabullah. "

Ummu Rubai' berkata, "Tidak, demi Allah, dia tidak akan

di- q i sh a s h selamanya. "
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Anas menuturkan: Ummu Rubai' terus memelas hingga
mereka menerima diryt. Rasulullah $ bersabda, *Sunggwh, di
antara hamba Allah terdapat orang yang seandainya bersumpah

atas nama Allah, dia pasti melaksanakannya."

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Ishaq bin fu-Salim meriwayatkan kepada kami, hnu Al A'rabi
meriwayatkan kepada kami, Abu Daud meriwayatkan kepada

kami, Musaddad meriwayatkan kepada kami, AI Mu'tamir bin

Sulaiman meriwayatkan kepada kami, dari Hamid Ath-Thawil, dari

Anas bin Malik, dia menuturkan:

Ar-Rubayyi, saudara perempuan Anas bin An-Nadhar,

merontokkan gigi depan seorang wanita. Mereka menemui
Nabi $, lalu beliau memutuskan hukum qishash berdasarkan

Kitabullah.

Anas bin An-Nadhar berkata, "Demi Dzat yang

mengufusmu dengan kebenaran, mohon jangan rontokkan gigi

depanrya hari ini."

Rasulullah bersabda, oAnas, Kitabullah menetapkan

qishash." Mereka rela menerima ganti rugi, dan langsung

memungutnya. Nabi $ kagum, lalu bersabda, "Sungguh, di antara

hamba Allah terdapat orang yang seandainya bersumpah kepada

Allah, pasti menerimanjm. "

Abu Daud berkata: Aku bertanya kepada Ahmad bin
Hanbal, "Bagaimana cara meng-qishash gigi?" Dia menjawab,
"Dengan cara didinginkan (lebih dulu baru dicabut)."
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Kami an dari jalur Al Bukhari, Muhammad Al

Fazari -Abu Ishaq- meriwayatkan kepada kami dari Harnid Ath-

Thawil dari Anas, dia berkata: Ar-Rubayyi -saudara perempuan

ayah Anas bin Malik- memecahkan gigi depan seorang gadis

Anshar. Kaum Anshar pun menuntut qishash. Mereka menemui

Nabi $.
Rasulullah g$ memerintahkan qishash. Anas bin An-Nadhr

-saudara lelaki ayah Anas bin Malik-, "Demi Allah, jangan

pecahkan gigi depannya, wahai Flasulullah."

Rasulullah g$ bersaMa, "Wahai Anas, Kibbullah

memerintahkan qishash. "Kaum ifu rela dan menerima ganti rugi.

Rasulullah 6$ bersabda, 'Sungguh, di antara para hamba Nlah

terdapat orang yang seandairym bercumpah kepada Allah, pasti

menerimanya."

Abu Muhammad menyatakan: Dua hadits ini berbeda, dan

terdapat dua hukum. Isinya dua puhrsan berbeda terhadap seorang

gadis. Peftama, pencederaan yang dilakukan oleh Ummu Ar-
Rubayyi terhadap seseorang, lalu Rasulullah 6$ memufuskan

hukuman qishash atas tindakan tersebut. hunya Ummu fu-
Rubayyi bersumpah bahwa dia tidak al<art di-qishash- Mereka rela

menerima dilnt. Allah & p* menerima sumpahnya.

Kedua, terkait dengan gigi depan seorang wanita yang

dirontokkan oleh Ar-Ruba5yi, lalu Rasulullah S memutuskan

qishash terhadap tindakan tersebut. Anas bin An-Nadhr, saudara

laki-laki Ar-Rubaryi bersumpah fidak akan menggishasbnya.

Mereka pun (kaum si wanita) rela menerima ganti rugl yang

diambil dari pelaku. Allah & p* menerima sumpahnya.
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Jadi ;elas, seperti anda ketahui, keduanya merupakan dua

hadits yang berbeda tentang pencederaan, diyal, dan ganti rugi.

Pada hadits pertama, ibu Ummu Ar-Ruba5ryi yang bersumpah,

sedangkan pada hadits kedua saudara laki-laki Ar-Ruba5ryi yang

bersumpah. Peristiwa ini terjadi sebelum perang Uhud, karena

Anas bin An-Nadhr rg gugur dalam perang tersebut.

Hadits ini menerangkan dengan jelas bahwa denda yang

diambil dari seseorang yang dikenai qishash akibat tindakan

pencederaan atau pembunuhan, yatfu diyaf, sekalipun ia berupa

sesuahr yang ditempokan dan terbatas. Pembayaran dtyat

mengindikasikan bahwa wali kortan bersedia mengurungkan

qishashyang wajib.

Dalil keterangan di atas yaitu sabda Nabi $ yang telah

kami kemukakan pada Bab DiWt Mukatab. Jadi, saya tidak perlu

mengulangnya kembali. Besar diyaktya lnitu jumlah yang

memenuhi dgmtorang merdeka dan jumlah yang belum memenuhi

ditnt budak. Karenan5a, Rasulullah $ menyebut denda yang

dikeluarkan karena pembunuhan seoftlng budak dengan ditnt
Pemberian ini diperdebatkan besarannya dan tidak dibatasi waktu.

Berpijak pada dalil di atas, kami yakin orang yang dicederai

oleh Ar-Ruba5yi telah mengambil denda sebagai ganti dari qbhash

akibat pencederaan. Dia srna sekali tidak menyebutkan bahwa

denda yang diambil dalam jumlah tertentu dan berjangka waktu.

Karena tidak ada keterangan tersebut, kami pkin dan mantap

bahr,rn seandainya pencederaan tersebut dikenai diyat yang

diterifukan, tidak boleh kurang atau lebih, sedangkan hukum itu
berlaku dalam pencederaan di bawah pencederaan 5nng lain, pasti
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Allah St tidak akan menghapus aturan tersebut dan fidak

melenyapkan pengarunhya hingga seseorang tidak berpindah pada

aturan lain. Allah terjaga dari perbuatan seperti ini.

Allah menjamin akan selalu menjaga Al Qur'an yang

ditunrnkan kepada Nabi-Nya,$, yaitu wahyu yang menjadi

sumber syariat Rasulullah S$.

Jadi benar, dipt yang diambil oleh pihak yang dicederai

oleh fu-Ruba5iyi merupakan tebusan qishash semata. Kerena ifu

kami nyatakan, jelas dalam dua hadits ini diketengahkan bahwa

qishash diperbolehkan dalam seluruh kasus pencederaan dan

kasus pemecahan gigi. Bahwa pemberian tebusan dalam seluruh

kasus pencederaan ini diperbolehkan selama semua pihak -
korban atau wali korban bersama pelaku-sepakat. Sebab,

pendapat sod, di5nttersebut merupakan pemyataan kami.

Sementara ifu, hadits Hamid menerangkan tentang

perontokan gigi. Di dalamnya disebutkan, mereka rela menerima

ganti rugi saja. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Abdullah bin Rabi' meriwayatkan kepada kami, Umar bin

Abdul Malik meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Bakar

meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin AlAsy'ats meriwayatkan

kepada kami, Muhammad bin Daud meriwayatkan kepada kami,

Abdunazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar meriwayatkan

kepada kami, Az-Z,rhn meriwayatkan kepada kami dari Urwah,

dari Aisyah Ummul Mukminin:

Rasulullah $ mengirim Abu Jaham bin Hu&aifah sebagai

petugas zakat. Konon, seorang pria menolak membayar zakatnya.

Abu Jaham memukul orang ifu hingga terluka.

@l - AtMuhalta



Kaum orang tersebut menemui Nabi S lalu berkata,

"L-akukan qishash, wahai Rasulullah!" Nabi $ bersabda, 'Bagi

kalian ini dan /'fu. " Namun, mereka tidak sefuju. "Laksanakan

qishash, wahai Rasulullah!" seru mereka. Nabi $ bersabda, "Bagi

kalian ini dan rfu. " Namun, mereka tetap tidak rela. " Bagi kalian

sekian dan sekian, "kata Nabi S. Mereka pun setuju.

Nabi s bersabda, "Sungguh, aku akan menyampaikan

pidato pada malam hari, lalu mengabarkan persefujuan mereka. "

"Ya!" jawab mereka.

Rasulullah $ lalu berpidato, " Sungguh, kalangan Al-Laitsi

telah menemuiku. Mereka menginginkan hukuman qishash. Lalu

aku menawarkan sehan dan sekian kepada mereka, mereka

sefuju. Apakah kalian juga setuju?'"Tidak!" Mereka menentang

sikap suku Al-Laitsi. Rasululluh # memintanya untuk menahan

diri. Mereka pun menahan diri.

Beliau mengundang mereka lalu menawarkan tambahan,

sambil bersabda, "Apakah kalian rela?' 'Ya!" jawab mereka.

Beliau bersabda, "Sungguh, aku akan menyampaikan pidato di
atas mimbar, lalu mengabarkan persefujuan kalian." Mereka

berkata, "Ya!"

Nabi $ lalu menyampaikan pidato. Beliau berkata,

"Apakah kalian sefuju?" "Ya!" jawab mereka.

Abu Muhammad mengemukakan: Hadits ini hanya berisi

pesan seperti pesan yang terdapat dalam hadits Anas, yang

diriwayatkan oleh seorang periwayat yang shahih. Yaitu, soal

tebtrsan perbuatan melukai yang wajib dikenai qishash, tidak lebih

dari itu.
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Dalam hadits ini juga memuat dispensasi bagi orang yang

tidak tahu. Selain itu, dia fidak akan keluar dari Islam karena suafu

perbuatan lnng seandainya dilakukan oleh orang yang alim dan

punya hujjah, dia pasti menjadi kafir. Kalangan L-aitsi ini telah
mendustakan Nabi $. Pendustaan terhadap Nabi merupakan

findakan yang mumi kafir, tanpa pertedaan pendapat. Akan

tetapi, karena mereka tidak mengetahuinya dan sangat tertelakang
(badui), ketidaktahuannya ini dimaklumi, sehingga tidak divonis

kafir.

Hammam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh

meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin
Aiman meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Sulaiman Al
Manqari meriwaSatkan kepada kami, Sulaiman bin Daud

meriwayatkan kepada lorni, Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada

kami, Sa'id bin Abu Arubah meriwayatkan kepada kami, dari

Qatadah, dari lkrimah, dari hnu Abbas, dia berkata: Rasulullah,$

bersaMa, "F ? g(;1il. r4 'Dalarn kasus pemotongan jemari

dikenai diSat sepuluh, sepuluh."

Abu Muhammad menyatakan: Hadits lr'ti shahih, dan tidak

dipermasalahkan. Al Manqari seorang periwayat yang tsiqah.

Sulaiman bin Daud kefurunan Banu Hasyim, seorang pemuka

para imam yang selwel dengan Ahmad bin Hanbal. Yazid bin

Zrtrai' tidak dipermasalahkan k*shahilrawrya. Yazid bin Zurai'

bisa diklarifikasi secara valid menerima hadits dari Sa'id, karena dia

mendengar riwayat dari Ayyub. Karni meriwayatkan dari jalur hnu
Wadhdhah, Musa bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami,

Waki' meriwayatkan kepada kami, dari S5nr'bah, dari Qatadah,
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dari lkrimah, dari hnu Abbas, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"Ini dan ini sama." Beliau merapatkan jari jempol dan

kelingkingnya.

Dari jalur Abu Daud, Abbas bin Abdul Adhim Al Anbari

mengabarkan kepada kami, Abdusshamad bin Abdul Warits At-

Tannuri meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan

kepada kami dari Qatadah, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa

Rasulullah $ bersabda,

j o/o ../ 
j6o,. 't
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"Jemari ifu sama, geigi juga sarna. Ggi depan dan

genharn ifu sama. Ini dan ini juga sama."

Abu Muhammad mengemukakan, Kami tidak mengetahui

atsar yarry shahih tentang batasan dan penjelasan diyat anggota

tubuh, selain hadits ini. Seluruh aturan tersebut sebenamya

merujuk pada ijma' dan pengambilan dalil dengannya, juga pada

nash seperti yang akan kami jelaskan nanh insya Allah &.

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamnaki meriwayatkan

kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Mufarrij meriwayatkan

kepada kami, Ibrahim bin Ahmad bin Firas meriwayatkan kepada

kami, Muhammad bin Ali bin Zaid meriwayatkan kepada kami,

Sa'id bin Manshur meriwayatkan kepada kami, Hasyim

meriwayatkan kepada kami, hnu Abu Laila -Muhammad bin
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Abdurrahman-meriwayatkan kepada kami, dari Ilaimah bin

Khalid Al Mal'*rzumi, dia menuturkan:

Rasulullah $ memuhrskan kasus pemenggalan hidung

dengan hukuman d,yut pemotongan lidah dengan dtryt
pemotongan penis dengan diyat, mencukil mata dikenai diyat 50
ekor unta, mematahkan kaki dikenai drynt 50 unta, luka yang

menembus hrlang (ma'munah) dikenai 5 ekor unta, luka yang

meremukkan tulang (manaqqalah\ dikenai diyat 5 ekor unta, luka

yang menembus perut dan organ dalam Uaifahl dikenai sepertiga

d,yut mematahkan salah satu jari tangan atau kaki dikenai dtyat

10 ekor unta, mematahkan satu gigi dikenai diyat 5 ekor unta.

Seorang pria dikenai hukuman mati jika membunuh seorang

wanita. Bagi pemilik emas diyakrya sebesar seribu dinar.

Dalam hadits Ahmad bin Syuaib, Amr bin Manshur

meriwayatkan kepada kami, Al Hakam bin Musa bin Shalih,

seorang periwayat yang tsiqah, meriwayatkan kepada kami dari
a5rahnya, dari kakeknya, Rasulullah $ mengirim surat kepada

penduduk Yaman yang isinya berbagai macam kefardhuan, sunah,

dan ditnt. Pengiriman surat tersebut bersamaan dengan

pengutusan Amr bin Hazm. Surat ifu dibacakan pada penduduk

Yaman. Berikut redaksinya:

"Dari Muhammad, Sang Nabi, kepada Syurahbil bin Abdu

Kilal, Al Harits bin Abdu Kilal, Na'im bin Abdu Kilal -dalam
keterangan lain disebutkan- yang memerintah Ra'ain, Ma'afir,

dan Hamdan. Amma ba'du.

Kemudian, periwayat menyebutkan redalsi hadits ini secara

detail, tanpa tambahan dan pen[Jurangan, tanpa perubahan
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redaksi, selain periwayat berkata "Terhadap sahr kaki". Dia

menufurkan, "pembunuhan atas dasar bukti". Dalam beberapa

hadits ini terdapat penambahan riwayat dan redaksi yang panjang.

Abu Muhammad menyatakan: Seluruh ketetangan ini

dihimpun dari kitab Ibnu Hazm, mursal Ikrimah, hadits Amr bin

Syraib, hadits Zaid bin Tsabit, hadits seorang pria keluarga Imran,

dan hadits hnu Thawus dari ayahnya.

Adapun hadits Masruq bin Aus dari Abu Musa dan hadits

Abu Tamilah dari Yasar Al Muallim dari Yazid An Nahwi, dari

Ikrimah, dari hnu Abbas, tidak kami butuhkan. Sebab, keduanya

hanya berisi keterangan yang terdapat dalam hadits Yazid bin

Zurai', dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari

hnu Abbas. Riwayat yang paling kuat bersumber dari Syr'bah dan

Sa'id, karena keduanya shahih. Allah tempat memohon segala

pertolongan.

Sementara ifu, hadits Syu'bah, Muhammad bin Sa'id bin

Nabat meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Nashr

meriwayatkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh meriwayatkan

kepada kami, Ibnu Wadhdhah meriwayatkan kepada kami, Musa

bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami, Waki' meriwayatkan

kepada kami dari Ghalib At-Tammar, dari Masruq bin Aus bin
Masnrq, dari Abu Musa, dia menyatakan: Rasulullah S
memufuskan diyat jemari secara sama.

Abu Muhammad berkomentar: Ghalib tidak menerima

hadits dari Masruq.

Abdullah bin Rabi' meriwayatkan kepada kami, Muhammad

bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Syuaib
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meriwayatkan kepada kami, Amr bin Ali meriwayatkan kepada
kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar meriwayatkan kepada kami,
sa'id bin Abu Arubah meriwayatkan kepada kami, dari Gharib At-
Tammar, dari Hamid bin Hilal, dari Masruq, dari Abu Musa, dari
Nabi s, beliau bersabda, "F ir? i?\t "Jemai itu sana

(dendan5n) sepuluh (ekor unb)."

Adapun hadits hnu Hazm, Taid bin Tsabit, seorang pria
dari keluarga Umar, hnu Thawus, dari ayahnya, kabar Makhul,
hadits murcaldai lkrimah, semuanya ndak shahih.

Selanjutrya, hadits hnu Hazm sangat rapuh. Seluruh
sanadnya kurang baik, karena hanya sulaiman bin Daud Al Jazari
dan Sulaiman bin Qaum yang meng-isnadkan hadits ini. padahal,

kedua orang ini tidak diperhitungkan.

Yahya bin Ma'in pemah ditanya tentang Sulaiman Al Jazari

5rang menbansfer hadits dan Az-zuhri, dan haditsnya diriwayatkan
oleh Yahgn bin Hamzah. "Dia tidak diperhifungkan. Sedangkan
Sulaiman bin Qaum sangat lemah." Demikian tanggapan yahya.

Demikian halnya dari jalur Malik dari Abdullah bin Abu Bakar.

Hadits tersebut mutsl tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi,
seluruh catatan ini digugurkan.

Abu Muhammad mengemukakan: Maksudnya seluruh
kabar ini. Adapun keterangan masalah ini yang bersumber dari
para sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka, di antaranya
yaitu:

Kami meriwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin AI Minhal,
Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami dari yahp bin
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Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Umar bin Al

Khaththab memutuskan kasus pa,anggalan gigi depan dengan

dipt 5 ekor unta; penanggalan geraham dikenai dgmt seekor unta

unfuk safu geraham.

Ketika Muawiyah mengalami penganiayaan sehingga

gerahamnya lepas, beliau berkata, "Aku lebih tahu tentang

geraham ketimbang [Jmar." Akhimya, Muawiyah menetapkan

di5ntyang sama dengan penanggalan gigi depan.

Yusuf bin Abdullah An-Namari meriwayatkan kepada kami,

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur meriwayatkan kepada kami,

Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Mutharrif bin

Qais meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Bukair meriwayatkan

kepada kami, Malik meriwayatkan kepada kami dari Zaid bin

Aslam, dari Muslim bin Jundub, dari Aslam maula Umar bin Al
Khaththab dari Umar, bahwa beliau memutuskan kasus

penanggalan sahr gigi geraham dengan denda seekor unta dev,rasa.

Pendapat di atas dinisbatkan pada Malik, dari Yahya bin

Sa'id, bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musagryib berkata: Umar

bin Al Khaththab memutuskan kasus penanggalan geraham

dengan seekor unta unfuk safu geraham.

Muawiyah bin Abu Sufyan menjatuhkan sanksi 5 ekor unta

bagi orang yang menanggalkan satu gigi geraham orang lain. Sa'id

menyatakan: DiSnt dalam kasus ini berkurang dalam pufusan

Umar, narnun bertambah dalam vonis yang dijatuhkan oleh

Muawiyah. Andai saja aku berwenang memuhrskan perkara, pasti

aku vonis denda dua ekor unta untuk setiap geraham. DiWt

tersebut sarna besamya.
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Ada keterangan lain yang bersumber dari Umar, seperti
kabar yang kami riwayatkan dari jalur Abdunazzaq, dari sufyan
Ats-Tsauri dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, bahwa Umar
menyurati dirinya yang isinya "sanksi penanggalan gigi adalah
sama".

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Syibramah
bahwa Umar bin Al Khaththab memvonis orang yang
menanggalkan geraham orang lain dengan denda 5 ekor unta.

Dari jalur Waki', Sufyan meriwayatkan kepada kami dari
Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu
Thalib, dia menyatakan dalam As-Sunan, "Lima ekor unta."

Dari Waki', Malik bin Anas meriwayatkan kepada kami dari
Daud bin Al Hushain, dari Ilaimah, dari hnu Abbas, dia berkata:
Denda gigi itu sama. Mereka membandingkannya dengan denda
jemari, yang diyatrryajuga sama.

Dari jalur AMurrazzaq dari Malik, dari Daud bin Al
Hushain, dari Abu Ghathafan, bahwa Marwan mengirim Abu
Ghathafan unfuk menemui hnu Abbas, menanyakan sanksi
penanggalan geraham.

hnu Abbas menjawab, "sanksinya yaitu 5 ekor unta-" lbnu
Ghathafan melanjutkan: Marwan kembali memintaku untuk
menemui hnu Abbas. Dia berkata, "Apakah anda menetapkan
(diyat) penanggalan gigi depan sarna dengan gigi geraham?" Beliau
menjawab, "Seandainya kami tidak memperhifungkan hal itu,
selain dengan jemari, tenfu di5ntrryasama besamya."
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Abu Muhammad menyatakan: Satu kalangan mengklaim

bahwa maksud pemyataan lbnu Abbas "Perhitungkanlah ia

dengan jemari" yarf:t "qiya*kanlah ia dengan jemari". Klaim ini

batil. Sebab, sebelumnya kami telah uraikan dalam dua halaman,

terkait beberapa atsar riwayat yang shahih dari hnu Abbas, dari
Nabi $, bahwa jemari itu sama; gigi geraham itu sama dan gigi

depan juga sama (diyatnya).

Baru saja kami kemukakan perbedaan pandangan para

sahabat tentang perbedaan nilai satu gigi dengan gigi yang lain.

Pada bab " Diyafjemari" kami akan ketengahkan perbedaan ulama

mengenai diyat jari-jemari. Jadi, sangatlah batil jika hnu Abbas

memerintahkan untuk mengaiyas*an gigi geraham pada jemari.

Nash dua kasus ini tercantum dalam safu rangkaian hadits.

Perbedaan pandangan tentang dua kasus ini juga terjadi.

Maksud statemen hnu Abbas "Perhitungkanlah ia dengan

jemari" tidak lain yaifu, para sahabat mempunyai sikap yang

berbeda dalam menentukan dijnt gigi dan jemari. Mereka melihat

ada nilai yang berbeda antara gigi dan geraham, karena fungsinya

juga berbeda. Namun, mereka tidak mengemukakan perbedaan

nilai dalam jemari, sekalipun fungsi satu jari dengan jari yang lain

berteda-beda. Melalui statemen ini, hnu Abbas menyanggah

mereka. Beliau menilai argumennya kontradiktif, dan terpatahkan

dengan pemyataan di atas.

hnu Abbas meminta para pencefus pendapat ini unfuk

memikirkan kembali pemyataan mereka tentang diryt jemari.

Sebab, aqran bahasa Arab adalah pikiran, kekaguman, dan

perenungan semata.
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Adapun dalil dari kalangan tabi'in, di antaranya laifu:
Muhammad bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin
Nashar meriwayatkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah meriwayatkan

kepada kami, Musa bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami,

Waki' meriwayatkan kepada kami, Hisyam bin Urwah

meriwayatkan kepada kami dari ayahnya: bahwa Urwah

memberlakukan diryt yang sama dalam kasus penanggalan gigi.

Dia menyatakan, "Gigi depan punya nilai estetika, sementara

geraham punya fungsi yang sangat besar."

Pendapat di atas dinisbatkan pada Waki', Syu'bah

meriwayatkan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, dari Syuraih,

dia menyatakan, "Gigi ifu sama."

Dari jalur Abdurrahman dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dan

Qatadah: Mereka berkata, "Setiap gigi diyatrtya 5 ekor unta.

Geraham dan gigi yang lain nilainya sama."

Pendapat ini bersumber dari Abdurrazzaq dari Muhammad
bin Rasyid, dia berkata: Aku mendengar Makhul berkata, "Jemari

hukumnya sarna, dan gigi juga sama."

Riwayat lainya berasal dari AHurrazzaq, dari hnu Juraij,

dari Sulaiman bin Musa, dia mengemukakan dalam surat yang

ditujukan pada Umar bin Abdul Aziz, "Ditnf gigi masing-masing 5
ekor unta-5 ekor unta."

Abu Muhammad menyatakan: Keterangan ini dikemukakan
oleh Abu Hanifah, Malik, AsySSnfi'i, Ahmad, Abu Sulaiman, dan
sahabat-sahabat mereka, Sufuan Ats-Tsauri, dan Ishaq bin
Rahawaih.
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Masih terdapat pendapat lain, seperti telah kami riwayatkan

dari lalur Abdurrazzaq, dari Sufuan bin Uyainah, dari ayahnya,

bahwa Nabi $ memuhrskan kasus penanggalan gigi dengan dryat

5 ekor unta.

Thawus menyatakan: Satu gigi dengan gigi sebelahnya

mempunyai nilai dan fungsi yang berbeda, dan hanya diketahui

oleh orang yang ahli di bidangnya.

Pendapat lain disandarkan pada Abduffazzaq, dari Ibnu

Juraij, dari Ibnu Thawus, dia berkata: Aku bertanya pada ayahku,
"Dari mana memulainya?" Dia menjawab, "Dua gigi depan lebih

baik dari seluruh gigi."

hnu Juraij menufurkan: Amr bin Muslim mengabarkan

kepadaku bahwa dia mendengar Thawus berkata, "Gigi taring atas

dan bawah lebih utama dari gigi geraham." Dia melanjutkan,
"Denda geraham yaifu seekor unta kecil."

Abu Muhammad ;S, mengemukakan: Kami meriwayatkan

dari jalur Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya

kepada Atha', "Bagaimana dengan diyatpenanggalan grgi?"

Atha' menjelaskan, "Dua gigi depan, dua gigi seri, dan dua

gigi taring diyattya 5 ekor unta-S ekor unta. Gigi selain lU di5nt-

nya2 ekor unta-Z ekor unta. Baik gigi bagian atas maupun bawah,

semuanya sama. Begifu pun dengan gigi geraham."

Ibnu Jurarj menyatakan, Aku bertanya pada Atha',
"Barapakah diyat seluruh gigi seorang wanita?" Dia menjawab,
"Lima puluh ekor unta."

t_
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Ali menyatakan: Pendapat ini seperti pendapat yang kami

terima dari Umar, Ali, Muawiyah, dan hnu Abbas i&, "Bahwa

diyatgigidepan dan geraham sama, yaihr 5 unta unhrk satu gigi."

Demikian pendapat Urwah bin Az-Zubair, Syuraih, Az-

Ztrhri, Qatadah, Mahkul, dan Umar bin Abdul Aziz.

Pendapat lain menyebutkan bahwa gigi depan, gigi seri,

dan gigi taring digtnya 5 ekor unta-S ekor unta. Sedangkan

seluruh gigi geraham di5at<rya masing-masing seekor unta.

Riwayat ni shahihdari Umar bin Al Khaththab.

Pendapat lainnya menyatakan, gigi geraham lebih utama

dari gigi depan dan gigi seri. Pendapat ini shahih dari Muawiyah,

seperti kami kemukakan di depan.

Pendapat keempat -yaitu pemyataan Sa'id bin Al

Musa5ryib, Mujahid, dan Atha'- menyebutkan, gigi diyaHrya

masing-masing 5 ekor unta, sedangkan gerahaman masing-masing

dua ekor unta-

Ada yang berpendapat, diyat gigi depan 5 ekor unta. Gigi

depan lebih bemilai dari gigi di sampingnya (gigi seri), gigi seri

lebih bemilai dari gigr di sampingnya (gigi taring) dan begihr

seterusnya sampai dengan gigi geraham.

Ali menyatakan: Jadi, solusi masalah ini hanya merujuk

pada hadits-hadits mursal yang tidak shahih. Seandainya dalil

tersebut shahih, tentu kalangan yang berseberangan pendapat

dengan kami menyanggahnya, seperti kami kemukakan di depan.

Di antara kebatilan yaitu seseorang yang berhujjah dengan hadits

dan tidak melihatnya sebagai hujjah atas dirinya. Menurutrya,
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hadits itu hujjah, bukan hujjah bagi orang yang tidak melihatnya

sebagai hujjah dalam kasus apapun.

Abu Muhammad menyatakan: Akan tetapi, menunrt hemat

kami, pemyataan orang yang mengerti dan mq/akini bahwa

ucapan dan fulisannya akan diperlihatkan pada Hari Kiamat, dan

dia bertanggungiawab dengannya; 'sesungguhnya kesalahan

dalam diam karena kebodohan itu lebih selamat daripada

kesalahan berhukum dalam masalah agarna dengan kebodohan.

Justu, diam bagi orang png tidak tahu ifu hukumnya fardhu dan

wajib. Sebaliknya, mengatakan sesuatu yang tidak diketahui itu

haram bagi setiap orang."

Maka, tanggapan kami -Allah tempat memohon segala

pertolongan- tdak shahih gma' yarrg tentang

kewajiban di5nt dalan kasus memecahkan gigi karena tersalah.

Jadi, Udak ada kauajiban apa pun dalam kasus ini, karena alasan

yang telah kami kemukakan terkait firman Allah &,

e ,5.!j 4i::6 V4&"#t;;{
qrt,r:Li;
f.-r

'Dan Mak ada dm absmu jila karnu l<hilaf tenbng ifu,

tetapi 67ang ada dosan5a) ap t/ang disengaja oleh hatimrl."(Qs. Al
Ahzaab [33]:5)

Dan, berdasarkan saMa Rasulullah #r, €r;ii nSi12'tt1.

ir; # "Saunggwhn5m, ntmewt dan harb benda lalian hanm

atas kalian "Karena itu, tdak seorang pun halal ma,rnjibkan suahr

t_
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denda terhadap orang lain kecuali telah ditetapkan oleh nash yang

shahih atau ijma'ynng meyakinkan.

Adapun nash yang shahih, kami yakin eksistensinln secara

yakin di sini. Segala hal yang diriwayatkan dalam masalah tersebut

sejak 44Gan tahun silam dari wilalrah timur sampai dengan barat

telah kami himpun dalam kitab induk 3nng terkenal dengan nama

Kitab Al Ishal. Segala puji bagi Allah. Kitab tersebut memuat

banyak hal. Jika ditemukan sesuatu selain nash yang shahih,

bukan karena tidak ada kabar sarna sekali. Tetapi, bisa jadi karena

ia palsu.

Mengenai Uma', kami belum mengetahuinya. Malaikat

pemah menSntakan, "Tidak ada gng kami kebhui selain apa

Snng hgkau ajarl<an kepda kami. "(Qs. Al Baqarah l2l:321

Seandainya menunrt kami ijma' suaht masalah ifu shahih,

kami segera mematuhinya. Kami tidak akan meragukannya sedikit

pun. Siapa saja yang menumtrya suatu perkara didukung ijma'

yang shahih, hendakngra dia bertakpa kepada Allah dan tidak

menyalahinya. Adapun orang yang menurutrya ijma' itu Udak

shahih dan bukan nash, dia harus menangguhkan masalah

tersebut. Ia tidak halal berdusta dan mengklaim suafu Uma'-

Abu Muhammad menyatakan: Selanjutnya kami berkata -
Allah tempat memohon pertolongan- seandainya ijma' dalam

kasus rni shahih, bahwa tindakan pemenggalan gigi ini dikenai

dipt 5 ekor unta, maka aspek pengamalan dalil ini yaitu:

Seandainya ijma' yang meyakinkan tersebut shahih bahwa diyat

gigi depan adalah 5 ekor unta, maka ketenhran ini wajib

dilaksanakan dalam kasus penanggalan gigi dan geraham, masing-
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masing 5 ekor unta. Sebab, Rasulullah $ bersabda dalam sebuah

hadits shahih, itP uibsrt 4t ,ir7 iri'\r *Geig itu sama, gigi

depan dan genham adalah sma. "

Dalil ini umum. ndak seorang pun halal menyalahinya dan

tidak boleh menerapkannya secara khusus. Karena itu, wajib

memaknai hadits ini secara zhahir. Selain ifu, dalil ini berkenaan

dengan qishashyang diperintahkan oleh Allah & dalam Al Qur'an,

dan diperintahkan oleh Rasulullah tanpa ragu.

Adapun dalam kasus pemecahan dan penanggalan gE
secara sengaja, maka antara pelaku dan kortan boleh saling

merelakan dengan cara membaSar tebusan, seperti keterangan

shahih yang terdapat dalam hadits Ar-Ruba5yi. Allah tempat

memohon segala patolongan.

Gigi Geraham Menghitam dan Goyang

Ali menyatakan: Kami meriwa5ntkan dari jalur

AMurrazzaq, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Makhul, dari Zaid bin

Tsabit, dia berkata terkait d$nt gigi, "Dia diberi tempo selama

setahun, jika menjadi hitam, dia dikenai diyatyang sempLlrna. Jika

udak demikian, bagian grgr yang menghitam diperhitungl<an diyat-

n5la."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari hnu Juraij, Abul lfuim
mengabarkan kepadaku, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata terkait

l--
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gigr yang terkena musibah sehingga khawatir menjadi hitam, "la

ditunggu selama setahun. Jika gigi itu menghitam, pelaku

mendapat sanksi sesuai kadamya secara penuh. Jika Udak menjadi

hitam, dia tidak dikenai apapun."

Abdul Karim menuturkan, "Mereka mengatakan, jika gigi

itu menghitam setelah lerpat satu tahun, dia udak dikenai sanksi

apapun."

Dari jalur AMurrazzaq, dari hnu Juraij, Abdul Adz

mengabarkan kepadaku, bahwa dalam catatan Umar bin AMul

Adz dari Umar bin Al Khaththab terhrlis, "DiWtEE adalah 5 ekor

unta, atau diganti dengan emas atau perak. Jika Egi ihr

menghitam, dikenai d$nt semputna. Jika ada grgi yang pecah -
jika fidak menghitam- diperhitungkan d$nttya;'

Dari Sa'id bin Al Musayyib disebutkan: Ketika gigi

menghitam maka dikenai diyatpemh. Jika setelah itu gigi tersebut

dicabut, ia juga dikenai digntperuh.

hnu Wahb mengatakan: Yunus mengabarkan kepadaku

dari Rabi'ah dengan hadits yang sama.

hnu Wahb berkata: Aku mendengar Hanzhalah bin Abu

Sufuan berkata: Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad

bertanya tentang diyatgigr lnng golnng, dan tidak mengering. Dia

menjawab, "Dia dikenai diSnt penrsh-"

Dari Umar bin AMul Aziz, bahwa dia menulis surat kepada

para prajurit, "Bahwa pencederaan terhadap grgl hingga

menghitam, dikenai dtyat penuh. Gigi yang pecah setelah
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menghitam, diyatmya diperhitungkan sesuai besar gigi yang

pecah."

Dari Ibnu Wahb, dia berkata: Umar bin Qais mengabarkan

kepadaku dari Atha' bin Abu Rabah, bahwa seseorang bertanya

tentang orang yang memecahkan gigi orang lain, lalu dia men-

qishaslrnya. Korban mencabut gigi pelaku, lalu mengembalikan-

nya dan gigi itu menempel kembali, lalu korban kembali

menggungahrya. Atha' menjawab, "Korban Udak berhak

mendapatkan apapun."

Dari Syuraih bahwa dia berkata tentang dttnt $gr !,ang
dipecah, kortan memberikan tempo selama setahun. Jika giginya

menghitam, dia menerima dgnt penuh. Jika tidak menghitam, dia

menerima d$mtses;uar grgp lnng rusak.

Dari Atha', dia berkata, "Jika seseorang dianiaya orang

lain hingga giginya rontok, menghitam, atau gogmg, ia dikenai

ditnt Kortan berhak menerima dtyat penuh. Jika setelah ihr,

Egrnya copot, kortan kembali berhak menerima di5ntpemth."

Malik berpendapat: Ketika grgr korban menghitam, ia
berhak menerima dttnt pmuh. Jika setelah itu ia copot, diSnftrya

juga berlaku penuh. Berikut pendapat yang lain dari hnu Abbas,

bahwa Umar bin Al Khaththab berkata tentang gigi lnng
menghitam ketika copot, dikenai sepertiga dtyat.

Abu Muhammad mengatakan: Demikian ini pendapat

shahih dari Umar bin Al Khaththab, karena sanadnya muttashil

dan riwayatnya bagus dan bersambung.
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Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

AMul Halim meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Khalid

meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin AMussalam Al

Khasyani meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar

meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan

meriwayatkan kepada kami, Hisyam Ad-Dustuwa'i meriwayatkan

kepada kami, Qatadah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah

bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar dari hnu Abbas, bahwa

Umar bin Al Khaththab..dan setemsnya. Riwayat ini juga

dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih.

Dari Sa'id bin Al Musagrib dia berkata, "Gigi lrang

menghitam mendapat sepertiga ditnt "

Dari Mujahid, dia berlrata: Ketika gigi menghitam atau

gogmg, kemudian copot, ia dikenai separuh dari nilai diSnttya,

sekalipun dia telah dikenai dgntyang sama pertama kali (sebelum

copot).

hnu Abu Najid mengutarakan dari Mujahid mangenai gigi

lrang menghitam dikena sanksi seperempat diyat.

Dari Yazid bin Abdullah bin Qasith, dia berkata: Terhadap

grgr yang menghitam ketika pecah dikenai seperlima diSnHtya,

begitu juga dalam setiap anggota tubuh.

Abu Muhammad berkata: Tindakan yang dapat

menghitamkan gigi -seperti anda tahu- mengenai besaran diryt-

nya masih diperdebatkan.

Adapun penenhran besaran sepertiga, separuh, dan

seperempat ditat merupakan pendapat yang tidak dilandasi dalil
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Al Qur'an, As-Sunnah, dan Uma'. Pendapat seperti ini Udak boleh

dikemukakan.

Tindakan lang menyebabkan gigi seseorang menjadi hijau,

merah, kuning, retak, dan pecah, jika perbuatan ini dilakukan

karena tersalah; sementara tidak ada dalil Al Qur'an, Sunnah baik

yang shahih atau dha'if, dan ijma' yang malajibkan denda, maka

tidak boleh malajibkan apapun dalam kasus ini. Sebab, perbuatan

keliru dimaafkan berdasarkan nash Al Qur'an. Harta benda dapat

diharamkan berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah. Karena ifu, fidak

boleh meurajibkan denda dalam peltuatan tersebut, mengingat ini

tergolong pa*ajiban syara'. Sedangkan, syara' hanp mauajibkan

sesuafu berdasarkan nash atau ijma'. Masalah ini sudah sangat

jelas. Segala puji bai Allah, Tuhan semesta alam.

Kami meriwayatkan dari lalur Abdurrazzaq dari lbnu Juraij,

dari Makhul, dia berkata: T:rid bin Tsabit mengatakan, gigl

tambahan dikenai sepertiga d|nt

Dari Al Hasan Al Bashri dia berkata: Dalam kasus ini

terdapat hukum tersendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Ats-

Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Aslrslrafi'i, dan para sahabat mereka.

Mengerrai grgl anak kecil, kami meriwayatkan dari jalur Al
Hajjaj bin Al Minhal, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada

kami dari Al Hajjaj bin Arthah dari Al Walid bin Abu Malik dari

saudara laki{akinya, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan
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perkara gigi anak kecilyang pecah sebelum gigi susunya tumbuh26

dikenai diSnt seekor unta.

Kami meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Abu

Hanifah, dia berkata; Zaid bin Tsabit berkata terkait dengan gigi

anak kecil yang belum tumbuh, dikenai diyatlO dinar.

Abu Muhammad mengatakan: Sepuluh dinar ini adalah

harta unta, menurut mereka, dalam kasus diyat.

Abdunazzaq berkata, Ma'mar mengatakan: Demikian

menunrt pendapat sebagian ulama Kufah.

Dari Al Hasan, dia berkata berkenaan dengan gigi anak

kecil yang belum tumbuh. Dia mengatakan, ia diberi tempo. Jika

gigi tersebut tumbuh, dia mendapat sesuatu; jil'ra Udak hrmbuh ia

sarna seperti gigi orang deurasa.

Dari Sulaiman bin Yasar, bahwa dia meminta fatwa tentang

anak kecil yang belum tumbuh gigi, di mana gigi susunya terkena

kecelakaan, apakah dia berhak mendapatkan diyat? Dia

menjawab, "Tidak."

Abu Hanifah berpendapat, "Dalam kasus ini pelalm dikenai

sanksi."

Malik dan Asy-Syafi'i berkata, "Jika giginya tumbuh, si anak

tidak mendapatkan apapun."

Malik berpendapat, "Jika Eginya tumbuh namun kurang,

dia menerima diyat sesuai kadar kekurangannya dari gigi di

" Dalam bahasa Arab gigi susu anak kecil yang tangsd diungkapkan dengan

l<ata tsaghara, anaknp disebut matsghur. Kaika gigi sursu tumbuh, diungkapkan

dengan l<ata aagham.
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sebelahnya. Jika tidak tumbuh sama sekali, dia berhak menerima

seperlima dipt"

Pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan

Asy-Syafi'i menyalahi pendapat Umar bin Al Khaththab dan Zaid

bin Tsabit dalam keterangan yang mereka riwayatkan dalam bab

ini; dan Udak seorang sahabat pun yang menyalahi pendapat

mereka berdua.

Abu Muhammad menlntakan: Jika berpendapat pendapat

dalam kasus ini memang shahih, maka tidak seorang pun boleh

dibebani unfuk membayar denda, kecuali ada nash atau ijma'.

Sementara ifu, fidak ada nash dan ijma' yang mau,rajibkan denda

terhadap kasus penanggalan gigi anak kecil. Oleh sebab itu, tidak

boleh mewajibkan sesuahr dalam kasus ini yang terjadi karena

tersalah. Allah tempat memohon segala pertolongan.

Hukum Mata

Abu Muhammad menptakan: Kami telah kemukakan di

depan bahwa di5ntsaU mata dan sepasang mata hanya tercanfum

dalam catatan Amr bin Hazm, kabar dari salah seorang keluarga

Umar, kabar Makhul, dan Thawus. Sayangnya, seluruh kabar ini

trdak shahih. Berikut ini kami kemukakan beberapa informasi

terkait yang bersumber dari para sahabat dan tabi'in rg.

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufarrij

meriwayatkan kepada kami, hnu Al A'rabi meriwalntkan kepada

AlMuhalta - El



kami, Ad-Daburi meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq

meriwayatkan kepada kami dari Sufuan Ats-Tsauri dan Ma'mar,

mereka berdua dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah

dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Pencederaan terhadap mata

dikenai separuh dipt."

Keterangan lain bersal dari Abdurrazzaq dari hnu Juraij,

dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari Umar bin Al

Khaththab, dia berkata: Pencederaan mata dikenai separuh dryt
atau diganti dengan emas atau perak. Pencederaan mata

perempuan dikenai separuh diyatnya, atau gantinya dari emas

atau perak.

Adapun pencederaan terhadap mata juling, di sini terdapat

keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi,

Abdullah bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abul Aziz menceritakan

kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal meriwayatkan kepada kami,

Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah,
dari Abu Mijlaz: Dia menuhrkan: Seseorang bertanya kepada

Umar tentang orang juling yang matanya tercukil karena tersalah.

Abdullah bin Shafwan menjawab, "lJmar memutuskan

kasus ini dengan kewajiban pelaku membayar diyatseara penuh."

Orang itu berkata, "Aku tidak bertanya pada anda. Aku bertanya

pada Ibnu LImar."

Dia menjawab, "lbnu Umar menceritakan kepadamu dari
(Jmar, dan anda bertanya padaku."

Riwayat ini dinisbatakan pada Hammad bin Maslamah,

Qatadah dari seorang hamba Tuhanya, dari Abu Iyadh, dia berkata
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tentang seorang juling yang mencrrkil mata yang sehat secarl
sengaja. Dia menjawab, 'Arniml Mukminin (Utsman) memufuskan

pelaku membayar dipt secara penuh, karena dia tidak mungkin

menggishash orang yang juling."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, hnu
Mufanij meriwayatkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh

meriwayatkan kepada kami, hnu Wadhdhah meriwayatkan

kepada kami, Sahnun meriwayatkan kepada kami, hnu Wahab

meriwayatkan kepada kami, dari hnu Sam'an, dari hnu Abbas,

dia berkata, "Diyatmata orang yang juling adalah seribu dinar."

Malik mengabarkan kepadaku dari hnu Syihab, bahwa dia

berkata, "Pencederaan terhadap mata oftrng yang juling dikenai

dipt penuh." Malik berkata, "Saya menerima kabar dari Sulaiman

bin Yasar, bahwa dia mengemukakan pemyataan tersebut."

hnu Wahb mengatakan: Yunus dan Malik mengabarkan

kepadaku dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman sebuah riwayat yang

satna.

hnu Wahb menuturkan: Umar bin Qais, Yazid bin lyadh,

dan hnu [-ahi'ah mengabarkan kepadaku. Umar bin Qais berkata:

Dari Atha, dari Ali bin Abu Thalib. Ibnu [-ahi'ah mengatakan: Dari

Yazid bin Abu Habibi, dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair,

dari Uru/ah bin Az-Zubair. Yazid bin lyadh berkata' Dari AMul
Malik bin Ubaid, dari Sa'id bin Al Musalyib, mereka semua

menyatakan keterangan yang sama.

hnu Wahb melanjutkan: Al-laits bin Sa'ad mengabarkan

kepadakr dari Yahya bin Sa'id Al Anshari bahwa dia berkata,

"Sunnah dan pendapat para sahabat menyebutkan: Apabila mata
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orang yang juling dicukil, maka nilar diyatmata juling adalah seribu

dinar. Artinya, jika orang juling mencukil mata yang sehat milik

orang lain, dia membayar denda seribu dinar."

Kami meriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari

Qatadah bahwa diyatmatajuling sebesar seribu dinar.

Ma'mar berkata: Qatadah dan pa-Z)hn mengatakan:

Apabila orang juling mencukil mata orang sehat secara sengaja,

dia membayar denda seribu dinar. Jika dia mencukiln5n secara

tersalah, dia membaynr denda 500 dinar.

Az-Zrrhn mengatakan: Seorang pria yang salah sahr

matanya tidak punya bundaran hitam, lalu matanya yang sehat

tercederai, menurut hemat kami, dipt kedua matanya ditambah,

dari kekurangan matanya yang tidak tercederai.

Pendapat ini didukung oleh Al Hasan Al Bashri, Malik, Al-

laits, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih.

Kalangan yang lain berpendapat: Dia mendapatkan

separuh ditnt, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari ;alur
Abdurrazzaq dari Ibnu Jwaij, Abdul Aziz mengabarkan kepadaku

dari Al Hakam bin Utaibah, dari sebagian sahabat Nabi $, dia

berkata, '(Ditnt) mata orang juling adalah lma puluh (unta).'

Dari Masruq, dia berkata tentang mata orang juling yang

tercederai, "Saya memberinya saparuh dipt " Pendapat ini

dikemukakan oleh AsySya'bi.

Dari Abdullah bin Mughaffal, bahwa dia ditanya oleh

soerang pria yang telah mencukil mata orang juling, dia menjawab,

"Aku tidak mencukil matanya yang lain, ia dikenai separuh diyat"
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Dari Atha' bin Abu Rabah, dia berkata: Mata orcng juling

di5ntrrya separuh. Dari Ibrahim An-Nakha'i, dia mengatakan

bahwa mata orang juling yang tercukil karena tersalah dikenai

separuh diyat.

Abu Muhammad menyatakan: Pendapat kami tentang ditnt
mata sama dengan pendapat kami soal ditnt gigi. Sama persis.

Hanya saja, mengenar diyatmata karena tersalah tercanfum dalam

beberapa atsar. Kami telah memaparkannya secara detail. Namun,

tidak ada satu afsarpun yang shahih.

Adapun pemyataan para sahabat berkenaan di5mtmata, itl.t

bersumber dari Umar, Ali, Utsman, hnu Umar, hnu Abbas, dan

sebagian sahabat Nabi $ saja. Selain itu, ada sekitar sepuluh

tabi'in yang mengemukakan pendapat ini.

Pendapat seperti ini tdak boleh dipuhrskan hukuman pada

seluruh umat. Hanya orang lalai, menganggap enteng bohong, dan

memufuskan perkara tanpa ilmu, yang berani melalsrkan findakan

ini. Jika ijma' yang meyakinkan tentang dtlnt mata berkualitas

shahih, kami pasti telah men . Jika lirdak shahih, karni

memilih jalan selamat.

Ijma' yang diyakini dalam kasus ini sangat sulit ditemukan.

Sebab, ijma' merupakan satu dari sekian butyuk hujjah Allah &
yang diyakini dan gamblang, lnng digunakan untuk memutr.rskan

udzur, menjelaskan sebuah dgffi6, dan mencegah alasan. Ijma'

seperti ini tdak mudah ditemukan oleh seorang peneliti dan

pengkaji ilmu, yang tidak dapat dipatahkan oleh bertagai gugatan.
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Jadi, jika tidak terdapat Uma' dalam kasus ini, maka

pencederaan terhadap mata secara tersalah tidak dikenai sanksi

apapun. Hal ini sesuai dengan firman Allah &,

e 
'r-1; 4L S1YA r+&"h*;:{

*'fiil53f;
"Dan tidak ada dos atasmu iika kamu khilaf tentang itu,

tebpi (gng ada dosan5n) apa jnng disengaja oleh hatimu. "(Qs. Al

Ahzaab [33]: 5)

Abu Muhammad menyatakan: Adapun pemyataan Malik

bahwa pencederaan mata orang juling dikenai drlnt sekalipun

didasari argumen yang shahih dari sebagian sahabat, namun ia

bertentangan dengan q$ps.

Anehnya, pendapat yang dinisbatkan oleh sebagian ashab

kepada Malik, bahwa beliau berpandang& qiyas lebih lmat dari

kabar wahid. Namun, di sini dia meninggalkan qiyas, di mana

seandainya qitns di jagad im shahih, tenfu pemyataan inilah yang

shahih.

L"ebih jelasn5n, Malik membedakan antara omng yang

hanya dapat mendengar dengan safu telinga, satu tangan 5nng

terpotong, dan kaki yang terpotong, dalam seluruh kasus ini Malik

menjatuhkan separuh d@at terhadap pelaku. Namun, tentang

pencederaan mata orang juling dia menjahrhkan diyatpemth.

Mereka Udak dapat mengklaim tjma' dalam kasus ini,

karena di sini terdapat perbedaan pendapat yang akan kami
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sampaikan pada bab "Tangan Orang lnng Buntung dan

Pendengaran Orang Bertelinga Safu". Allah tempat memohon

pertolongan.

Jika mereka berkata: Kami berpendapat demikian, karena

mata orang juling menjadi penglihatan satu-safunya. Karena ihr,

hak 1nng diterima satu mata ini sama dengan hak seluruh

penglihatan.

Tanggapan kami, pern5ataan ini batal ditinjau dari dua

aspek.

Pertama, Jika faktanya seperti yang anda kemukakan,

maka anda pun hartrs menjafuhkan qishash terhadap orang juling

yang merusak dua mata otang normal, karena terjadi pengrusaton

penglihatan dengan penglihatan. ndak mengacu pada pemyataan

anda, sedangkan anda tidak menlntakannya.

Kdua, dikatakan kepada anda, 'pendengaran orang lnng
safu telinganya hrli, merupakan pendengaran seluruhnya. Ia lebih

berguna, lebih kuat, dan lebih mendekati aan ketimbang

mata orang juling. Sebab, orang juling hanya dapat melihat dari

salah satu matanya saja. Ia separuh penglihatannya. Begitu halnya

tangan ormg yang buntung, alat dia beraktifitas, dan kaki orang

yang bunfung. Mereka memberlakukan ditnt pada seluruh orang

ini, sedangkan anda tidak melakukannya.

Kefiga, berdasarkan dalil anda orcng yang punlp dua mata

tidak wajib di-qishash karena telah mencederai salah sahr mata

orang yang juling. Sementara anda menjafuhkan qishash pda
orang juling. Tidak ada ijma' dalam masalah ini. fuida telah
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menjahrhkan dQat secara penuh dalam tindakan pencederaan

panglihatan.

Kami telah meriwalatkan dari jalur Abdurmzzaq dari

Utsman bin Sa'id, dari Qatadah, dari Abu lyadh, bahwa Utsman

bin Affan memufuskan orang juling yang mencrrkil mata orang

yang sehat, "Dia Udak dikenai qishash, melainkan dikenai dipt
mata."

Sa'id bin Al MusayTib mengatakan, orang juling tidak

dikenai qishash, dia hanya dibebani dqt se@ra penuh, sekalipun

pencederaan ihr dengan sengaja.

Dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, aku bertanya kepada

Atha', "Orang juling yang mencederai mata orang normal secara

sengaja, apakah dikenai qishaslt?"

Dia menjawab, menurut hemat saln dia tidak dr-qishash.

Menurutku, dia hanya dikenai diSmtpemth-

Dari AMurrazzaq, hnu Juraij meriwayatkan kepada kami

dari Muhammad bin Abu lyadh, bahwa Umar dan Utsman sepakat

bahwa jika orang juling mencukil mata orang lain, dia dikenai ditnt
dua mata.

Ali bin Abu Thalib berkata, "Allah & menetapl<an qishash

dalam Kitab-Nya: Mata dibalas mata. Ini telah diketahui, karena itu
orang juling tetap dikenai qishash. Sebab, Allah & tidak akan

pemah melupakan apapun.

Abu Muhammad menlntakan: Kalangan Hanafi dan S5rafi'i

memperrnasalahkan pertedaan pendapat seorang sahabat yang

tidak ptrnya penyelisih. Mereka dalam kasus ini menyelisihi Umar,

l-sro I - AlMuhalta
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hnu Umar, Ali, dan hnu Abbas is. Dalam masalah ini tidak ada

seorang sahabat yang menyelisihi mereka. Mengecualikan riwayat
dha'if yang telah kami kemukakan dari orang yang fidak
disebutkan namanya. Jadi, setiap kalangan telah merusak dalilnya,

merunfuhkan argumennya, dan apa yang semestinya diterima
dengan lapang dada.

Segala puji bagi Allah atas segala keagungan nikmat-Nya.

Adapun mengenai mata yang juling -Ali menyatakan-
sekarang kami sebutkan hadits Amr bin Syuiab, dari ayahnya, dari
kakeknya, "Rasulullah $ memuhrskan terhadap mata yang masih

tetap berada di tempat'rya sebesar sepertiga diyat."

Sejumlah kalangan salaf yang baik mengemukakan

pendapat di atas, seperti keterangan yang diceritakan oleh Yunus

bin Abdullah, Ahmad bin Abdurrahman meriwalatkan kepada

kami, Ahmad bin Khalid meriwayatkan kepada kami, Muhammd

bin Abdussalam Al Khasyani meriwayatkan kepada kami,

Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Yahya bin
Sa'id Al Qaththan meriwalatkan kepada kami, Hisyam

meriwayatkan kepada kami. Dia adalah Ad-Dastuwa'i, Qatadah
meriwayatkan kepada kami dari AMullah bin Buraidah, dari Yahya

bin Ya'mar, dari hnu Abbas, bahwa Umar bin AI l(haththab

memutuskan kasus mata juling yang dicukil, tangan lumpuh png
dipotong, gigi hitam yang dicabut, sebesar sepertiga digt

Dari hnu Abbas, tentang mata juling, ketika dibutakan

dikenai sepertiga ditnt

Pendapat lain menyebutkan, kami meriwayatkan dari jalur

Waki', Sufuan Ats-Tsauri meriwayatkan kepada kami dari Yahya

i-
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bin Sa'id Al Anshari, dari Bukari bin Abdullah bin Al Asyaj dari

Sulaiman bin Yasar, dia berkata: Zaid bin Tsabit memutuskan

perkara pencederaan mata yang sehat dengan cara mencukilnya,

dikenai diya t seralts dinar.

Dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berpendapat tentang
pencukilan mata yang sehat dikenai sepersepuluh di5nt.

Pendapat ini juga dikemukakan ulama lain, seperti kami

riwayatkan dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Hammad bin

Salamah meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq

meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith,
bahwa dia berkata, "Tindak pencukilan terhadap mata yang sehat

dikenai seperlima dAat. " Pendapat ini dikemukakan juga oleh Al-

Laits bin Sa'ad dan lainnya.

Pendapat berikutnya, seperti kami riwayatkan dari jalur

Abdurrazzaq, hnu Jurarj meriwayatkan kepada kami, AMul Aziz

bin Umar bin Abdul Aza meriwayatkan kepada kami, dia

menufurkan: Dalam catatan Umar bin AMul Aziz terfulis, "Jika

seseoremg menampar mata orang lain hingga berctrcuran air mata,

dan Udak bisa mengefug, pelakunya dikenai dua pertiga diyat
mata.

Jika mata tersebut tems mengeluarkan air mata dan tidak

mengering -bukan air mata karena pukulan pertama-pelaku

dikenai separuh dryat mata. Jika air mata tersebut terkadang

keluar, dan kadang pandangannya terganggu, pelaku dikenai dtryt
500 dinar-" '
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Dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Mata juling jika

tercederai dikenai dtryt.Jika bola mata seseorang telah copot lalu

terlukai hingga buta total, dalam kasus ini terdapat perdamaian."

Dari hrahim An-Nakha'i, dari jalur Jabir Al Ju'fi tentang

mata juling terdapat hukum tersendiri. Pendapat ini dikemukakan

oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan para sahabat mereka. Ini

pendapat Az-Zuhn. Kami meriwayatkan dari jalur hnu Wahb.

Abu Muhammad menyatakan: lni sangat aneh, kalangan

Hanafi dan Maliki mengklaim bahwa mereka berpendapat

berdasarkan riwayat Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknyra,

ketika sejalan dengan hawa nafsu mereka. Namun, di sini mereka

menlnlahi riwayat Amr bin Syr:aib, dari ayahnya, dari kakeknya,

dari Nabi $, Umar bin Al Khaththab, dan Ibnu Abbas dalam

pendapat yang shahih dari mereka berdua.
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Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat mencerita-

kan kepada kami, Abdullah bin Nashar menceritakan kepada

kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, [bnu
Wadhdhah menceritakan kepada karnil,z7 Musa bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami,

Hisyam Ad-Dusfuwa'i menceritakan kepada kami dari Qatadah,
dari Sa'id bin Al Musayyib, dia mengatakan, "Pencederaan mata
juling hingga terkoyak dikenai sepertiga diyat."

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufarrij

menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, hnu Juraij menceritakan kepada kami,

AMul Adz bin Umar bin Abdul Aziz murgabarkan kepada kami,
dia menufurkan, "[.Jmar bin Abdul Aziz menulis surat kepada para
pemimpin pasukan perang, agar mereka menyampaikan ilmu para

ulama di daerahnya kepada Khalifah." Dia menyatakan: Di antara

perkara yang disepakati oleh para ulama mereka bahwa kasus

pencederaan mata dikenai sepertiga ditnt.

Kami meriwayatkan dari jalw Al Hajjaj bin Minhal,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah,
dia berkata, "Pencederaan mata dikenai seperempat dijmt-"

Abu Muhammad berkata, Seandainya ulama madzhab

Maliki dan Hanafi menemukan di5ntyarrg lebih kecil dari ini, tentu

mereka tidak akan ragu. IJ-a'mana yang sesuai dengan dalil

27 Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.
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mereka; yang lebih kuat dari ijma'ini, dengan sanad2S yang shahih

dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Azu.Beliau mengirim surat

kepada para pemimpin panglima perang unfuk menan5rakarr iima'.

Umar bin Abdul Azlz seorang khalifah dimana setiap

muslim pasti memafuhi perintahnya. Kaum muslimin tersebar di

selunrh penjuru dunia; mulai dari Andalus, Thanjah sampai Sudan,

dari ujung Sindu, Khurasan, Armenia, sampai Yaman. Selunrh

pakar fikih wilayah tersebut sepakat, bahwa tindakan mencederai

mata dikenai sepertiga dgt Tetapi, kalangan penentang ima'
tidak punya hujjah yang kuat untuk menyalahi iima'ini. Mereka

hanya mengenakan hukumah dalam kasus ini.

Meski demikian, bagus sekali pemyataan Imam Abu

AMullah Ahmad bin Hanbal Ag berikut: Keterangan yang

diceritakan kepada kami oleh Hammam Abbas bin Ashbagh,

Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada

kami, AMullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami,

dia berkata: Aku mendengar bapakku berkata tekait statemen yang

diklaim sebagai ijma', "lni dusta. Siapa yang mengklaim ijma', dia

pendusta.

Bisa jadi orang-orang berteda pandangan, namun informasi

tidak sampai padanya, lalu dia berkata, 'Kami tidak tahu omng-

orang berteda pendapat." Ini klaim orang yang buta dan hrli.

Tetapi, kami katakan, "Kami tidak tahu orang-orang berbeda

pendapat, informasi tersebut belum sampai padaku."

28 Dahm naskah no. 45 terhrlis, "Dengan isnadini."

L
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Abu Muhammad berkata, Inilah agama dan sifat wam',

bukan seperti jembatan tanpa menara. Demikian ini seperti

dilukiskan oleh Asy-Sya'bi &, ketika ditanya tentang kasus hukum

orang celaka yang dilukai oleh seorang algojo yang anda sebut si

d*g,r, jika anda tidak memotong (tangannya).

Ali berkata: Kecuali perkara yang tidak diperselisihkan

oleh dua orang muslim, bahwa omng yang menyalahinln bukan

seorang muslim, ini merupal<an ijma'yang shahih, seperti ima'
mengenai syahadat; "Tidak ada fuhan selain Allah, dan

Muhammad Rasulullah," shalat lima wakfu, bulan Ramadhan, haji,

besaran zal<at, dan ibadah sejenisnla yang diyakini tanpa ragu

berdasarkan pengetahuan dan pemyataan seluruh sahabat. Hanya

pada Allah lah kami memohon taufik.

**:l

Diyat Tepi Pelupuk Mata

Mengenai diSnttepi pelupuk mata, kami meriwayatkan dari
jalur periwayatan AMurrazzaq, dari Muhammad bin Rasyid, dari

Makhul, dari Qubaishah bin Dzu'aib, dari Zaid bin Tsabit, bahwa

dia berkata, "Pencederaan pada setiap tepi kelopak mata dikenai

seperempat dipt"
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Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, bahwa pencederaan

pada tepi pelupuk mata dikenai sanksi seperempat dipt

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij men-

ceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada kami,

Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

kepada kami, dari hnu Juraij, dari Abdul Azizbin Umar bin Abdul

Aaz, dia mengemukakan, Umar bin Abdul Azu menghimpun

informasi dari para pakar ftkih, bahwa tindak pencederaan

terhadap tepi pelupuk mata baEan atas dikenai sanksi separuh

dipt sedangkan pencederaan tepi pelupuk mata bagian bawah

dikenai sanksi sepertiga diyat mata.

AMul Aziz bin Umar mengemukakan: Ayahku (Umar bin

Abdul Ai:a'l mengirim surat kepada para pemimpin pasukan (di

bebempa daerah) untuk menginformasikan pengetahuan ulama di

daerah setempat.

Abdul Aziz melanjutkan: Ijma'para pakar fikih menyebut-

kan, bahwa pencederaan terhadap tulang pelipis29 dikenai sanksi

sepertiga diyat

Riwayat ini disandarkan pada Abduna?zaq dari Ma'amar,

dari Qatadah, dia berkata: Pencederaan terhadap tepi pelupuk

dikenai sanksi seperempat dtpt, jika sampai memotong kulit dan

tidak dapat tumbuh.

Pendapat lainnya merujuk pada Ma'mar, dari sebagian

ashabnya dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Pencederaan terhadap tepi

pelupuk mata dikenai sanksi seperempat di5ntsebagat pengganti.

D Haiaiatau Jijaj Al 'Ainyaitutulang pelipis tempat tumbuhnp alis.
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Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdunah bin
Muhammad bin utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin AMul Aziz mencerita-
kan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami,
Hammad bin salamah menceritakan kepada kami, Daud bin Abu
Hindu menceritakan kepada kami, dia berkata: Asy-Sya,bi
menufurkan, "Pencederaan pada pelupuk mata bagian atas dikenai
sepertiga ditnt mata, sedangkan pencederaan pelupuk mata
bagian bawah dikenai dua pertiga diyat Alasannya adalah, karena
luka pada bagian ini dapat mengenai biji mata dan daerah
sekitamya, sehingga besaran diyakryapun diperkirakan demikian.

Diriwayatkan dari AsySya'bi, dia mengatakan: para ulama
menjafuhkan salrsi apapun pada perusakan rambut.

Sedangkan Abu Hanifah, Sufuan Ats-Tsarui, AsySyafi,i,
dan ashab mereka berpendapat, "Pencederaan terhadap pelupuk
mata dikenai sanksi separuh di5mtmata."

AsySyafi'i mengemukakan: Jika bulu mata seseorang

dicabut hingga tidak bisa tumbuh lagi, maka pelakunya dikenai
sanksi.

Malik dan Ashabng mengatakan: Pencederaan pada tepi
mata dan alis mata dikenai sanksi berdasarkan ijtihad imam.

Abu Muhammad berkata' Pemyataan Malik menyalfi
beberapa dalil ashabnya, karena mereka mengagungkan
musuhnya. Berteda dengan sikap sahabat yang tidak diketahui
sebagai pihak lang menlnlahinya. Sik p demikian ditunjukkan
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ketika dia sepakat dengan taklidnya. Di sini mereka menyalahi

pendapat Zaid bin Tsabit, dimana tidak diketahui ada sahabat yang

menplahinya.

Mereka berhujiah dengan pemyataan Umar bin AMul Aziz;

baik ketika beliau menyalfi ataupun sepakat dengan pendapat

mereka- Dalam kasus ini, mereka menyalahi hukum Umar bin

AMul Aziz, pendapatnya, ima'pakar fikih beberapa kota besar,

dan ulama pada masanya berdasarkan sanad yang lebih shahih

yang mungkin ditemukan. Kemudian, kalangan ini malajibkan

ghanmah sebagai sangsi dalam kasus ini. Pendapat demikian tidak

pemah dikenal dari seorang pun sebelum mereka.

Ali berkata: Menumt hemat kami, tidak ada pemyataan

seoftmg pun yang bisa dijadikan hujjah selain firman Allah Ta'ala

dan saMa Rasulullah $. Jika tidak demikian, selunrh aset tersebut

dihammkan. Jadi, dalam kasus di atas yang terjadi secara tersalah

tidak dikenai apapun. Demikian ini sejalan dengan firman Allah &,

e ,$; -^ 3AA t;v- J -2 - -z

z/r,
,As

'Dan tidak ada dos absmu iika kamu l<hilaf tenbng itu,

tetapi 6nn7 ada dosanya) apa Wng disengaia oleh hatimu. " (QS.

Al Ahzaab [33]' 5)

Juga, sesuai dengan saMa Rasulullah $,
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'sesungguhnya darah dan harta benda t<atian nu*- ut*
diri kalian."

Yaifu, mencukil mata orang lain kemudian pelakunya mati

tertunuh.

Ali berkata' AMullah bin Rabi' menceritakan kepada

kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh

menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada

kami, Sahnun menceritakan kepada kami, hnu Wahb mencerita-

kan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari

Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bahwa dia berpendapat tentang

orang yang mencukil mata orang lain, lalu pamannya tidak terima

atas perlakuan yang diterima keponakannya, dan langsung

membunuh pelaku, "Pelaku pembunuhan ini dikenai hukuman

mati karena telah melenyapkan nyawa seseorang, sedangkan

korban pencukilan mata tidak mendapatkan apa pun, dan hak

qishasbnya telah hilang. "

hnu Wahb mengemukakan: Aku menerima kabar dari

Rabi'ah, dia berpendapat tentang orang buta yang mencukil salah

satu mata orang yang norrnal atau mencukil kedua matanya: "Dia

tidak dikenai qishash, akan tetapi wajib membaSrar dipt"

Ali berkata, Dua kalangan di atas bertolak belakang,

karena pelaku dikenai kalajiban dqt lantaran telah mencukil
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mata orang lain secara sengaja, mengingat terhalangnya qishash

pada salah satu dari dua kasus ini. Namun, pada kasus yang lain

tidak dikenai dtyat, juga lantaran terhalangnnya qishash. Pendapat

ini jelas kontradiksi, pendapat yang tidak didukung oleh nash,

tanpa eigas, dan tanpa riwayat dari sahabat Nabi.

Pendapat yang tepat dalam kasus ini adalah, bahwa qishash

wajib diberlakukan selagi memungkinkan, seperti perintah Allah EE

dalam firman-Nya,

u3aa3- 
Lx$s

'Dan (terhadap) sesuatu tnng dihormaFo berlaku (hukum)

qishash. "(Qs. Al Baqarah 12\ 794).

Ketika qishash berhalangan3l diberlakukan karena

terpidana meninggal, tidak memiliki anggota tubuh (yang mesti di-

qishasl), terhalang, atau melarikan diri; jika dalam kasus ini

dikenakan diryt ditentukan dan ditetapkan oleh Rasulullah S,
maka ia wajib dibayar bagi orang yang menghendaki, sebagai

pengganti qishash yang terhalang. Sebab, qishash ihl

mannjibkannya.

Sebaliknya, jika dalam kasus ini tidak terdapat diyat yar$
ditenh.rkan dan ditetapkan oleh Rasulullah $, maka ia tidak

dikenai apa pun, karena seluruh hukum hanya diwajibkan oleh

Allah & melalui lisan RasulNya # atau ijma'yang diyakini.

to Maksudnya antara lain adalah bulan haram (bulan Dzulqa'dah, Dzulhiijah,
Muharam dan Rajab); tanah haram Makkah) dan lhram.

31 Dahm naskah no. 14 tertulis, "Jika berhalangan."
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Jika demikian adanya; -seperti paparan kami di atas,- maka

salah safu fatura Rabi'ah benar, narnun fatwa yang lain keliru.

Fatwa yang benar yaifu terkait orang yang mencukil mata
orang lain lalu paman korban menyerang pelaku hngga terr,ras;

dalam kasus ini pelaku pembunuhan (pamannya) dikenat qishash.

[Sementara kortan pencrrkilan mata tidak mendapatkan apa pun,

karena hak qishasbnya telah H*g, dan ia hanya berhak

mendapatkan qishashl.s2

Sedangkan fatwa yang keliru, yaitu pendapat Rabi'ah

tentang orang buta yang mencukil salah sahr mata atau kedua

mata orang lain yang normal, bahwa dia tidak dikenai qishash,

narnun wajib memba5nr diyat Dalam kasus ini Rabi'ah telah
mevrajibkan digt yang sebenamya tidak diwajibkan oleh Allah &
dan Rasul-Np, tidak pula qiyas dan dalil nash yang shahih, dan
melarang qishash yang telah diwajibkan oleh Allah & dalam aasi
Al Qur'an. Hanln kepada Allah lah, kami memohon taufik.

2026. Masalahr Bagaimana jika seseorang melukai mata

orang lain lalu menorkilnya?

Ali berkata' Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada

kami, Muhammad bin AMullah bin Muhammad bin Utsman

menceritakan kepada kami, Ahmad bin l{halid menceritakan

kepada kami, Ali bin AMul Aziz menceritakan kepada kami, Al

32 Tambahan ini dari naskah no.45.
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Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin

Salamah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj bin fuhtha'ah,
bahwa Masruq, Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Ibrahim An-Nakha'i

berpendapat tentang orang yang matanya dicukil, dan ada bagian

dalamnya yang hilang; "Pelakunya dikenai hukuman yang sama

sesuai bagian 3nng hilang."

Ali berkata: Pendapat ini tidak didukung dalil Al Qur'an,
Sunnah, tidak pula ijma'. Riwayat ini gugur, karena bersumber dari

Al Hajjaj bin Artha'ah. Seandainya itu shahih, tentu tidak ada

seorang pun yang bisa dijadikan hujjah selain Rasulullah $.
Telah kami nyatakan, bahwa harta benda hukumnya haram

kecuali ada dalil nash atau ima'yang menghalalkannya. Jika

seluruh kasus yang kami kemukakan ini terjadi karena tersalah,

korban tidak berhak mendapatkan apa pun. Jika hal itu terjadi

secara sengaja, maka wajib diberlakukan qishash selama

memungkinkan.

Jika korban memungkinkan untuk menghilangkan salah

satu bagian dari fungsi penglihatan pelaku seperti yang telah dia

lalmkan padanya, korban boleh melakukan hal tersebut dengan

cara yang sarna atau dengan sesuahr yang memungkinkan. Jika

hal tersebut tidak memungkinkan, sebenamya Allah S berfirman,

"\ffi$yr'i{i'i-&{
"Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kadar

."(Qs. Al Baqarah l2lr 286l.
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Yarrg wajib diberlakukan dalam kasus ini adalah pember-

lakuan sanksi. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah $,

LtbL'l
'Bamngsiapa di antam l<alian tnng melihat kemungkamn,

hendaHah ia mengwbah ifu dangan tangann5m, jika dia mampu."

Hal tersebut juga relevan dengan firman Allah &,

b.z)r-!)z 
- z -t.|zqr*q-#V*

'Balasan kejahabn adalah kejahakn tang setimpal. " (Qs.

AsySytna [42h 401.

Apabila kita tidak mampu menjafuhkan hukuman Sang

setimpal yang sangat khusus, maka kita wajib melaksanakan

hukuman setimpal sebatas maksimal kemampuan kita, sesuai

pesan ayat di atas. Menjafuhkan sanksi dan hukuman kurungan
(penjara) adalah 'kejahatan'. Kedua merupakan balasan atas

kejahatan yang lain, yang tidak mampu dibalas dengan cara yang

setimpal. Hanya Allah lah tempat memohon taufik.

2027 - Masalah, Seseorang melukai orang lain hingga

pandangannya nrsak, dan pelaku berkata, "Dia dahulu buta."

eLy;.a:Hi63'e a1(t,t
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Ali berkata: Kami meriwayatkan dari jalw periwayatan

Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zaid bin AI Hubab menceritakan

kepada kami, dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Khalid An-Nili,33 dari Al

Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman, mereka

berdua menyatakan tentang orang yang melukai orang lain hingga

penglihatan matanya hilang -bukan karena luka tersebut-; Al

Hakam berpendapat: "Apabila orang-orang bersaksi, bahwa

pandangan matanya hilang karena pukulan, maka kesaksian ini

bisa diterima."

Hammad berpendapat, "Jika mereka bersaksi bahwa A
telah memuhrl B, di saat kejadian tersebut berlangsung

penglihatan A masih sehat, maka kesaksian ini pun bisa diterima."

Ali berkata: Jika kondisi penglihatan B dalam kondisi

sehat, mungkin saja penglihatannya rusak bukan karena luka

tersebut, karena ifu harus ada kesaksian dari pihak lain yang

melihat peristiwa tersebut, ini seperti yang dikernukakan Al

Hakam; bahwa pandangannp hilang akibat cedera tersebut, jika

para saksi memberikan keterangan demikian. Dan pertuatan ini

terjadi secara sengaja. Maka, qishash yang diberlakukan pun

mengenai dua hal berikut mata. Pelaku wajib dihilangkan

penglihatannya dan dikenai luka yang sama.

Ali berkata: Dalil pendapat ini adalah firman Allah BI,

33 Dia adalah Khalid bin Dinar An-Nili. An-Nili merupakan nisbat dari kota
An-Nil, png terletak di antara Wasith dan Kufah.
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W dii ti, g2,, *b:;;e,&& t-t ;i ;s
"Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia

setimpal dengan serangannya terhadap kamu. "(Qs. Al Baqarah

[2]: 1941.

Dalam kasus ini, pelaku telah melakukan dua serangan:

Mencederai korban dan menghilangkan penglihatannya. Oleh

karena ifu, pelaku wajib dikenai dua qishash sekaligus.

Mereka berhujjah dengan keterangan yang kami
riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah,

Isma'il bin Aliyah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-

Sukhtiyani, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah: Seorang

pria menikam lufut orang lain dengan tanduk. Si korban
menemui Nabi unfuk menunfut qishash. Dikatakan padanya,

"Sampai engkau sembuh." Namun, pria ifu enggan dan

menunfut segera. Akhimya, dijatuhkan qishash. Namun, kaki si

korban menjadi bengkok, sedangkan kaki pelaku yang telah di-
qishash seperti sedia kala. Korban itu kembali menemui
Nabi $. Beliau berkata padanya, "Kamu frdak berhak

mendapatkan apapun, karena telah lalai."

Tanggapan kami: Hadits ini merupakan argumen dan

pedoman kami. Dalam hadits di atas disebutkan, Rasulullah

memerintahkan korban untuk mengakhirkan qishash sampai dia

benar-benar sembuh dari lukanya, baru dia menjatuhkan qishash

seperti luka yang dialaminya yang telah sembuh. Namun, dia
enggan, dan Rasulullah S pun memberikan haknya.
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Al Anat artinya adalah kakhya sembuh namun mem-

bengkok.g Dia tidak munghn menunhrt gishash atas

kebengkokan itu, sehingga tidak berhak atas apapun. Andai saja

fidak ada ka,vajiban qishash atas segala Undakan yang

memnngkinkan, tentu pengunduran qishash ini tdak punln tujuan.

Harrya Allahlah tempat kami memohon taufik.

2028- Masalaht Pendapat kalangan muta'akhirin tentang

pencedeman anggota badan, yang merembet pada anggota fubuh

yang lain.

Ali berkata: Abu Hanifah berpendapat Ketika seseorirng

melakukan pencederaan yang menembus batok kepala (mudhihallt

lalu kedua penglihatan korban hilang, atau jarinyn terpotong lalu

jari yang lain menjadi lumpuh, atau salah satu tangannya terpotong

lalu tangan yang lain lumpuh -kiri atau kanan- atau jarin5n

terpotong lalu tangannya lumpuh, atau sebagian jariryn terpotong

lalu merembet ke seluruh jari, atau terkena yang menembus trl*g
kemudian menjadi luka yang memecah il*g, dalam seh.rnrh kasus

ini pelaku tidak dikenai qishash, tetapi wajib membaSar ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan, kedua murid Abu

Hanifah berpendapat: Kasus yang sama berlaku pada safu anggota

tubuh seperti luka menembus batok kepala yang menjadi luka yang

meremukkan fulang, atau ujung jarinya terpotong lalu menyebab-

34 Dahm naskah no. 45 tertulis, "Pincang."
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kan jarinya lumpuh. Jika seseorang terkena luka yang menembus

tengkorak, lalu merembet pada matanya, atau jarinya terpotong

lalu merembet pada jemari yang lain atau tangan yang lain, maka

korban berhak mendapat qishash pada luka pertama dan ganti

rugi pada cedera yang ditimbulkannya.

Diriwayatkan dari Abu Yrlsuf, Muhammad, dan Abu

Hanifah: Jika ujung jari seseorang terlepas dari mas jemarin5ra,

atau seluruh tangann5a terlepas dari persendian, atau sebagian

Slgrnln hananr sehingga merontokkan seluruh grgrrya, maka

qishash diberlakukan pada seluruh gigi pelaku, seluruh tangan, dan

seluruh jemarinya.

Apabila jari seseorang terpotong, lalu telapak tangannya

lepas dari sebagian lengan bawah dan sembuh, ia tidak dikenai

qishash. Seolah-olah pelaku memotong tangan kortan dari

pertengahan lengan baurah. Mereka membedakan antara kondisi

kelumpuhan (mati rasa) dan terlepasnya anggota tubuh.

Utsman Al Batfi berpendapat: Apabila seseorErng mencukil

safu mata orang lain secara sengaja, lalu mata yang lain rusak,

maka ia dikenai qishash dan35 kedua mata pelaku itu pun harus

dicukil.

Malik berpendapat: Apabila jari seseorang terpotong lalu

tangannya menjadi lumpuh, pelaku dikenai qishash berupa potong

jari dan wajib membayar ganti rugi tahgan. Dalam pendapat ini

berlaku di5ntsel<ahgs qishash secam bersama dalam satu anggota

tubuh.

35 Tambahan ini berasal dari naskah no 45. Redaksi berikutrya mempakan
per{elasannf.

@l - At Muhaua



Asy-Syafi'i berpendapat, "Apabila salah safu testis sese'

orang terpotong, lalu testis lainnya tidak berfungsi, pelaku dikenai

qishash atas tindakan pemotongan testis dan dikenai diSntlarcna

akibat yang ditimbulkan pada testis yang lain.

Abu Muhammad berkata' Hukum yang ditetapkan

dalam seluruh kasus ini belum dipastikan berasal dari Undakan

pencederaan secara sengaja. Namun, kita maklumi seluruhnya

adalah tindakan pencederaan secara sengaja dan laiminal. Hukum

yang wajib diberlakukan dalam seluruh kasus ini adalah qishash

atau membayar tebusan; baik kasus yang menyangkut nyawa atau

kasus di bawahnya.

Anehnya, mereka semua adalah para pendukutg qiyas -
menunrt anggapannya,- narnun Udak berteda pendapat bahwa

orang lang memotong jemari orang lain lalu dia tanras, maka

pelaku dikenai qishash hularman mati. Selanjutrya, diantara

mereka ada yang melarang qishash pada orang lrang memotong

jari orang lain lalu sepamh telapak tangannya tidak beltrngsi,

maka telapak tangan pelaku wajib di-qishash. Apaloh ada

kontradiksi yang lebih parah dari ini?

Apabila luka pertama memungkinkan cedera lain, pelaku

tidak dikenai sanksi apa pun, baik qishash maupun lainnya.

Misalnya, seperti orang yang terpotong tangannya lalu tangan

yang lain lumpuh. Demikian ini jika tidak diyakini cedem kedua

akibat luka pertama, kami pun tidak yakin untuk manajibkan

sesuatu pada pelaku. Ketika kami tidak yakin untuk marajibkan
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sesuatu padan5n, tenfu tidak boleh menetapkan apapun; baik

terhadap dirinya maupun harta bendanya.

Keterangan di atas sesuai dengan saMa Rasulullah $,
t

rt,aL ,*e1r, €,?(, €ic: Lr

i.z z i t,r.
?tr PaJe

'SaungguhnSn, darah dan hana benda, kehormabn, dan

diri kalian hamm bagi lalian."

Ali berkata: Di kalangan ashab kami ada pemuda yang

bemama Yabqa bin Abdul Malik, kala ia masih kecil, gurunya

dahulu pemah memukulnya dengan pena pada pipinyra dan

mengenai mata, lrang mana ini dilakukan dengan sengaja dan

harus di-qishash. Sebab, pukulan ittr mengenai bagian tubuh grang

bersambung dengan organ penglihatan. Hanya kepada Allahlah

kami memohon tauftk.

**'!t

2029 - Masalah: Orang lrang memegang orang lain

hingga matanya terlepas, atau anggota badannya patah atau juga

Ali berkata' Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada

kami, hnu Mufarrij Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada
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kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada kami,Syahnun

menceritakan kepada kami, hnu Wahb menceritakan kepada

kami, Yunus bin Yazid menceritakan kepada kami, dari hnu
Syihab, bahwa ia berkata kepada sekelompok orang yang

menyekap seorang lelaki, mereka pun memegangl lelaki ifu dan

salah sahr orang dari mereka mencukil mata lelaki ifu, atau

mematahkan kakinya, atau mematahkan tangannya atau giginya,

atau semacam itu; qishash ifu harus dilakukan kepada orang yang

melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan selain pelaku, maka

mereka diberi hukuman yang menjerakan; dianjurkan pula orang

yang terkena pertuatan ihr meminta diyat kepada mereka semua,

yang mena semua dari mereka ihr memiliki tanggungan digt
kepada lelaki tersebut.

Yunus berkata: Rabi'ah berkata: Yang paling banyak

disukai dari orang yang dicukil matanya adalah dirinya

memperoleh diyat sebanyak dua belas ribu dirham untuk kedua

matanya. Sementara orang yang memegang lelaki ini, yang mana

mereka memeganginya agar mata lelaki itu bisa dicukil, oleh

karena itu semua mereka haruslah membayar diyat Dan jika

mereka itu memegangi lelaki tersebut dengan tujuan untuk

menahannya, atau unhrk memukulnya, dan tidak bemiat

membutakan mata lelaki ifu, maka ditnt hanya untuk orang yang

membutakan matanya saja dan tanpa sekelompok orang tersebut.

hnu Wahb mengatakan: hnu Sam'an berkata: Rabi'ah

berkata: Jika memang ingin meminta qishash, maka mereka

semua bisa di-qishash; yaihr orang yang mencukil mata dan orang

yang memegangi lelaki ihr.
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Abu Muhammad berkata' Terkait dengan wajibnya

beban dirytbagi mereka semua dan tidak diberlakukannya qishash

bagi mereka: Ini merupakan kesalahan yang tidak lagi menyisakan

permasalahan, dan adanya pertentangan yang jelas nampak.

Sebab, posisi mereka itu fidak terlepas dari apakah mereka semua

yang melakukan pencukilan mata ifu, ataukah bukan mereka yang

melakukannya, tetapi orang lain yang melakukannya secara khusus

dan tidak ada jalan ketiga lainnya. -Jika mereka semua yang

membutakan mata lelaki ifu, maka mereka semua pula yang hams

menanggung dAd dan tidak ada perbedaan antara yang satu

dengan yang lainnya,- jika mereka tidak termasuk ke dalam orang

yang mencukil mata lelaki tersebut, maka diyat ditanggung oleh

pelakunya saja. Penetapan wajibnya membayar diyat bagi orang

yang tidak melakukan perbuatan mencukil mata, tidak mematah-

kan dan tidak memotong ifu adalah pendapat yang salah, dan ini

sudah sangat jelas sekali.

Sedangkan perkataan Rabi'ah yang mewajibkan qishash

bagi mereka semua; atau mereka semua harus membayar dlyat,

memang pendapat ini tidak saling bertentangan akan tetapi

pendapat ini salah. Sebab, yang perbuatan memegangi lelaki

tersebut itu berhrjuan unfuk mencukil matanya, atau unfuk

memotong tangannya, atau betujuan untuk mengkebirinya, atau

berhrjuan unfuk membunuhnya, atau bertujuan unfuk memukrl;
dalam bahasa, semua tindakan ini tidak bisa menjerat seseorang,

bahkan di dalam syariat tidak ada kata, " Qafi' ," tidak ada pula

kata, " Qathi'," tidak ada pula kata, "Kasir,", tidak ada pula kata,
" frhar'b." jika memang semua ini tidak ada dalam literafur bahasa,
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maka hal ini pun tidak dapat meng-qishash seseorang- Sebab

Allah @ telah berfirman,

"Barangsiapa menyercng kamu, maka seranglah dia

setimpal dengan serangannya terhadap kamu. " (Qs- Al Baqarah

tzl. 1941..

Singkatnya, pendapat ini jelas batal.

Pendapat Malik ini menyalahi dua gunrnya, Rabi'ah dan Az-

Ztrhn. Sebab, mereka berdua memberikan sanksi qishash atau

ditnt terhadap pelaku pencederaan mata secara sengaja-

Sementara Malik berpendapat dalam kasus ini, bahwa pelaku

hanya dikenai qishash, tidak ada pilihan diJat Padahal, Rabi'ah

dan Az-Zuhri pemuka agama di Madinah

Ali berkata, Hukum dalam kasus hi, baik pelaku

pencukilan mata, pematahan d*g, pemotongan, dan pemukulan

anggota tubuh dikenai hukum qishash seperti tindakan yang sama-

Sedangkan pelaku penyekapan dikenai hukuman ta zir dan

kumngan, ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh Al Hakim,

berdasarkan sabda Rasulullah ,S,

er*?;$63"eaILa
"Elanngsiapa A **u lalian yang melihat kemungl<ann

hendaHah dia mengwbhnSa dangan bngan. "

e3A Y ++, 5rl;'v:t&'&{" a t;i ;S
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Selain itu, Rasulullah $ memerintahkan unfuk menjafuh-

kan hukuman ta zirpadaseluruh findakan laiminal di bawah sanksi
had sebaryak 10 cambukan atau lnrrang. Bahasan ini telah kami
singgung pada Bab Ta'zn, baEan dari Kitab Hudud. Insya Allah.

Apabila seseorang berkata, "Kalian berpendapat bahwa
orang lnng menyandera orang lain unhrk dibunuh lalu dia
membunuhnya maka pelakunya ditahan sampai mati. Pendapat ini
bertentangan dengan apa yang kalian sampaikan dalam kasus ini.

Tanggapan kami: -Allah tempat memohon segala

pertolongan- Pendapat tersebut tidak menyalahi sedikit pun kasus
ini, karena hukum png berlaku di dalamnya yaihr ftrman Allah &,

W 6ii u J>, )&'t a;;t|,# ds.;i ;s
"Barangsiapa tnng ment/eftng kamu, maka sennglah dia

setimpal dengan serangannp terhadap kamu. "(Qs. Al Baqarah

l2l: 194l^

Setiap orang yang melakukan tindakan kriminal -untuk
menyerang orang lain,- maka dia wajib diserang dengan cara
yang setimpal, berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Orang yang

menyandera orang lain hingga meninggal, dikategorikan orang
yang mengurung dan menahannya hingga tewas, bukan
'pembunuh'. Karena ifu, pelakunya wajib dikurung hingga
tewas. Ifulah tindakan yang setimpal dengan serangannya. Kami
tidak peduli, berapa lama pelaku mesti ditahan, lama atau
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sebentar,s karena tidak ada nash dan iima'yang menerangkan

hal itu. Hanya Allahlah tempat memohon pertolongan.

2030- Masalah: Pencederaan mata hewan

tunggangan.

Ali berkata: Abu Umar Ahmad bin Qasim menceritakan

kepada kami, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim

menceritakan kepada kami, kakekku; Qasim bin Ashbagh

mengabarkan kepadaku, Zakana bin Yahya An-Naqid

menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman menceritakan

kepada kami, dari Abu Umayah bin Ya'la, Abu Az-Zinad

meriwayatkan kepada kami dari Amr bin Wahab, dari bapaknya,

dali Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi $ tidak memutuskan qishash

pada kepala kecuali pada tiga jenis luka: Al Munaqqilah (luka

yang meremukkan tengkorak), Al Mudhihah (luka yang tembus

ke tengkorak), dan N Ammah (luka yang memecah tengkorak

dan menembus otak){an pencederaan pada mata kuda dikenai

denda seperempat harganya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah

menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan

36 Ddam naskah no. 14 tertulis, "Dari masa 5rang lama dengan masa !,ang
singkat."
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kepada kami, Waki' rnenceritakan kepada kami, Abu Janab-
Yahya bin Abu Hal4yah AI Kalbi -meriwayatkan kepada kami-

dari Abu Aun Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi, dari

Syuraih, bahwa Umar bin AI Khaththab men5ruratinya tentang

kasus kuda yang dicukil matanya; taksiran harga kuda tersebut,

dan denda safu matanya adalah seperempat harganya-

Abdullah bin Rabi' 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 Hajjaj bin Minhal menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami,

Abdul Malik bin Umair mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Seorang pedagang mencukil mata seekor kuda milik Urwah bin
AI Ja'ad.

Sa'ad bin Abu Waqqash menulis surat pada Umar bin Al
Khaththab unfuk menanyakan hal ifu. Umar menjawab surat

tersebut, gnng isinya: 'Berikan pilihan pada si pedagang, jika

mau dia mengambil kuda tersebut dan memberikan barang yang

sama; atau jika mau dia memberi seperempat harganya."

Selanjutnya, harga kuda tersebut ditaksir senilai 20 ribu,

lalu pedagang itu membayar denda 5 ribu.

Diriwayatkan dari jalur periayatan Abdunazzaq, dari Ibnu

Juraij, dari Abdul Karim, bahwa AIi bin Abu Thalib berkata:

Pencederaan mata hewan funggangan dikenai denda seper-

empat. Maksudnya adalah, seperempat harganya.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, bahwa Syuraih

berkomentar tentang hewan tunggangan ketika matanya dicukil
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oleh seseorang; maka bagi pemiliknya berhak mendapat ganti

hewan yang sama. Jika dia rela, pelaku bisa menggantinya
senilai seperempat harganya.

Diriwayatkan dari lbnu Juraij disebutkan: Aku pemah
bertanya kepada Atha' tentang ganti rugi pencederaan terhadap
mata herrr,ran funggangan; Dia menjawab, dendanya seperempat
harganya. Mereka berkeyakinan demikian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari
Sufyan bin Uyainah, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar
bin Al Khaththab pemah memufuskan kasus pencederaan mata

unta; pelakunya dikenai denda setengah harganya. Kemudian
beliau meninjau kembali putusan tersebut. Beliau menyatakan,
"Aku tidak melihat cedera ifu Udak mengurangi kekuatan dan
kecepatannya." Maka, beliau memufuskan unfuk menjafuhkan
denda seperempat harga unta tersebut.

Diriwayatkan dari Al Hasan bin Hay disebutkan, bahwa
pencederaan pada mata heuran funggangan dikenai denda
seperempat harganya. Jika dia memotong ekomya, maka
pelaku mesti mengganti kekurangannya.

Abu Hanifah dan Zufr berpendapat, bahwa tentang
tindak pencukilan terhadap safu mata kuda, unta, atau sapi;
pelakunya dikenai denda seperempat harganya. Jika seseorang

mencukil safu mata kambing, maka dalam kasus ini dia tdak
dikenai apa pun [selain mengganti kekurangannya -Malik, Asy-
Syafi'i, Tafr -dalam salah safu pendapatnya- berkata seluruh
tindakan itu tidak dikenai apapunt3T selain mengganti

37 Tambahan ini b€rasal dari naskah no. 45.
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kekurangan harganya saja. Ini pendapat Abu Sulaiman dan
Ashab kami.

Al-Laits mengatakan: Apabila safu mata hewan ternak
dicukil, kakinya dipatahkan, atau ekomya dipotong, maka
pelaku wajib mengganti seluruh harganya, atau menggantinya
dengan hewan yang sama.

Abu Muhammad berkata: Hadits yang disebutkan di
atas tidak shahih, karena ia bersumber dari riwayat Abu
Umayyah Isma'il bin Ya'la Ats-Tsaqafi. Dia periwayat yang tidak
kuat.

Sedangkan riwayat kasus ini yang bersumber dari Umar
bin Al Khaththab, Sa'ad bin Abu Waqqash, S5ruraih, dan Atha,
berkualitas shahih.

Adapun riwayat dari Ali bin Abu Thalib, bahwa beliau
memufuskan kasus ini dengan denda separuh harga hev,ran yang
dicederai -begifu pun riwayat yang sama dari Umar-keduanya
lemah.

Riwayat dari Ali berasal dari periwayat yang tidak
diketahui, dari Muhammad bin Jabir Al Yamani -periwayat
yang sangat lemah,- dari Jabir Al-Ju'fi -periwayat yang tidak
kuat.

Begitu juga dengan riwayat dari Umar bin AI Khaththab,
karena ia bersumber dari Mujalid -yang dha'if-dari Asy-Sya'bi,
dari Umar. Padahal, Asy-Sya'bi lahir sekitar sepuluh tahun
setelah wafatnya Umar.
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Abu Muhammad berkata: Hanya saja, kalangan

Maliki berhujjah dengan hadits yang paling lemah ini, jika

sejalan dengan taklid mereka. Seperti halnya argumen mereka

dengan hadits, " Tidak seorang pun sepeninggalku bermal<mum

pada orang yang duduk," juga hadits tentang keharaman

istizhahar, dan masih banyak lagi. Kami telah mengulasnya

secara terpisah-pisah. Insya Allah kami akan mengompilasinya

dalam safu bahasan.

Ali berkata: Menurut hemat kami, tidak ada hujjah bagi

kami selain dalam nash N Qur'an atau Sunnah yang shahih,

dari Rasulullah S atau ijma'ya.rg diyakini. ndak ada seorang

pun yang menyalahi hal ini. Dan, dalam kasus ini tidak ada satu

pun argumen dari dalil-dalil tersebut.

Jika demikian adanya, Rasulullah S pernah bersabda,

?t? 
"€ 

"5. 
"rfut;i3 {ic 2 oy

"Sesungguhnya darah dan harta benda kalian haram atas

kalian. "

Maka, tidak boleh memberikan sanksi kepada pelaku

pencukilan mata hewan tunggangan kecuali sesuai perintah nasi

atau ijma'.

Allah. S berfirman,

W e'i{tv, g:',+{"'tt13t'& {tg #
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"hrangsiapa menyeftng kamu, maka seranglah dia
setimpal dengan serangannya terhadap kamu. " (es. Al Baqarah
[2h te4l

Berdasarkan ayat ini, pelaku pencederaan mata hewan
tunggangan hanya dikenai kewajiban membayar denda
pencederaan saja. Hanya Allahlah tempat kami memohon
taufik.

Diyat Pencederaan Alis

2031. Abu Muhammad berkata, para ulama
berbeda pendapat soal diyatdua buah alis.

Hammam bin Mufarril menceritakan kepada kami, Ibnu
AI A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan
kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu
Juraij, dari Amr bin syuaib, dia berkata: Abu Bakar Ash-shiddiq
memufuskan perkara pencederaan'alis hingga rambutnya hilang,
lalu dia memutuskan luka yang menembus fulang pada alis
dengan denda sebesar 10 unta.

Ulama yang lain mengemukakan pendapat yang berbeda,
seperti keterangan yang kami riwayatkan dengan sanad tersebut
dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Abdul Karim mengabarkan
kepada kami, bahwa dia menerima kabar dari sahabat Nabi S
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tentang pencederaan yang menghanguskan rambut alis,

pelakunya wajib membayar seperempat diyat Sementara dalam

kasus penghilangan sebagiannya; maka dendanya itu dengan

hitungan tersendiri.

Apabila seseorang mencederai alis seseorang hingga

menembus tulang dan menghilangkan rambut alisnya, maka

diyatrrya hanya sebesar diyat alis saja. Luka yang menembus

tulang tidak mempunyai besaran denda tersendiri.

Jika alisnya terkena ceAera yang meremukkan ful*g,
maka denda yang mesti dibayar pelaku adalah dipt alis berikut

denda luka tersebut. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, bahwa

pencederaan satu alis dendanya adalah sepertiga dipt.

Asy-Sya'bi berpendapat, pencederaan dua alis dikenai

diyatpemth.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musa5ryib, dia berkata:

Pencederaan terhadap dua buah alis dikenai diyat penuh-

Sedangkan, pencederaan pada salah satu alis dikenai denda

sepanrh diyat.

Diriwayatkan dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata:

Disebutkan bahwa setiap sepasang anggota tubuh manusia

dikenai satu diyat penuh, dan salah satunya dikenai separuh

dtyat.Aku bertanya, "Bagaimana dengan dua anggota fubuh?,"

dia menjawab, "Sama saja-" Dia berkata, "Setiap individu

manusia bemilai satu diyatpenuh."
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Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Pencederaan

pada satu pasang anggota tubuh manusia dikenai sah: diyat
penuh.

Abdullah bin Rabi' 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 Hajjaj bin Minhal menceritakan
kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami,
Al Hajjaj bin Artha'ah menceritakan kepada kami, dari Al
Hakam bin Utaibah, bahwa Syuraih menyatakan: Pencederaan

dua buah alis, dua bibir, dua tangan, dan dua kaki dikenai
separuh diyat- Maksudnya, pencederaan terhadap salah safunya.

Setiap indMdu bemilai satu diyatpenuh.

Demikian pula menurut pendapat Al Hasan Al Bashri,

Qatadah, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan ashabmereka.

Ulama lain berpendapat: Pencederaan bagian ini hanya
dikenai sanksi saja. Ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan ashab

mereka.

Ulama lainnya juga berpendapat: Dalam kasus ini tidak
dikenai sanksi apa pun; seperti keterangan yang kami
riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari lbnu Juraij,
dia berkata: Aku berkata pada Atha' bin Abu Rabbah, "Apakah
pencederaan alis ifu dikenai diyafl." Dia menjawab, 'Aku tidak
mendengar keterangan apapun soal itu."
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Abu Muhammad berkata, Ulama madzhab Hanafi,
Maliki, dan Asy-syafi'i dalam kasus ini telah membatalkan dalil-
dalil dasar mereka, lantaran semua ifu telah menyalahi pendapat
sahabat Nabi, dan yang penting bagi mereka, bawa itu sejalan

dengan taklidmereka.

Dalam kasus ini mereka telah menyalahi keterangan yang

diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Zaid bin Tsabit, dan

seluruh sahabat Rasulullah, serta beralih pada berbagai
pendapat yang tidak bersumber dari seorang sahabat pun. Sikap

ini sangat buruk.

Sedangkan ulama madzhab Hanafi dalam hal ini
menggunakan qiyas, mereka telah menetapkan safu diyatpenuh
unfuk setiap pasang anggota tubuh manusia, dengan cara

mengqiyaskan hal ifu pada sepasang tangan dan sepasang alis.

Berkenaan dengan pendapat Malik dan Asy-Syafi'i, fidak
ada alasan yang kuat bagi ashab mereka unfuk mengklaim ijma'
umat dalam kasus yang menurutnya tidak terjadi perbedaan
pendapat. Memang benar, bahwa mereka mengklaim ijma'
dalam masalah yang di dalamnya memuat khilaf yang masyhur.
Misalnya, seperti sikap kalangan ini terhadap diyat luka yang

menembus batok kepala, -yang insya Allah akan kami paparkan
masalahnya.-

Menurut pengetahuan kami, hanya Malik{ah yang
berpendapat bahwa pencederaan dua alis dikenai sanksi

hukumah. Pendapat demikian tidak didukung nash N Qur'an,
Sunnah yang shahih ataupun dhaif, tidak pula qiyas. Sebaiknya

mereka tidak mengingkari orang yang berpendapat dengan
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acuan AI Qur'an, Sunnah Rasulullah S. Allah & tidak
memperbolehkan secuil pun perkara yang diharamakan pada

Malik, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i.

Ali berkata: Apabila tidak terdapat yang shahih dan
ijma' yang meyakinkan seputar diyat sepasang alis, maka
semestinya wajib memberlakukan hukum gishash atau tebusan,
jika tindakan itu dilakukan secara sengaja.

Sementara pencederaan alis yang dilakukan karena
tersalah, maka tidak dikenai sanksi apa pun, karena hukum asal
harta benda adalah haram kecuali terdapat dalil nash atau ijma'
yang memperbolehkannya. Sanksi yang diterapkan pada kasus

ini adalah ghanmah. Oleh karena ifu, tidak boleh
memberlakukan hukum tersebut tanpa dasar nash dan ijma'.lni
pendapat Atha', seperti yang telah kami utarakan di muka.

***

Di57at Hidung

2032- Masalah: Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin
Nabat menceritakan kepada kami, AMullah bin Nashr
menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan
kepada kami, hnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa
bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan
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kepada kami, Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari

Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu

Thalib, dia berkata, "Pencederaan hidung dikenai dipt"

Riwayat lain bersumber dari Waki', Isma'il menceritakan

kepada kami dari Jabir, dari AsySya'bi, dia berkata, "Pencederaan

pada hidung dikenai di!/at"

Riurayat berikutrya berasal dari Waki, Salam meriwayatkan

kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia

berkata, "Pencederaan pada ujung hidung dikenai dit/at"

Diriwayratkan dari Yazid bin AMullah bin Qasith, dia

berkata: "Pada diri manusia terdapat beberapa d,l t 3nihr hidung,

lidah, kemaluan, tulang rusuk, dan otak."

Dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari lkrimah, dia

berkata, "Pencederaan pada ujung hidung dikenai separuh ditnt"

AMurrazzaq menSntakan, 'Aku tnkin dia Ma'mar)

mengemukakan hal ini dari Umar."

Diriwayatkan dari Ma'mar dari hnu Abu Najih, dari

Mujfid dan Makhul, dia menufurkan, "Pencederaan pada ujung

hidung dikenai sepertiga ditnt"

Diriwayatkan dari jalur AMurrazzaq dari hnu Juraij, dari

hnu Abu Najih, dari Mujahid, bahwa dia menyatakan:

"Pencederaan pada ujung hidung dikenai sepertiga diyat Jika luka

ingin mengenai tulang hidung, maka pelalu dikenai di5at pem:h.

Namun Jika luka ini mengenai ujung hidung yang lembut atau

lainnla, dan tidak sampai mengenai tulang hidung, maka diyatrtya

diperhitungkan dengan diSnt ulng hidung.

t_
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Diriwayatkan dari hnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa,

bahwa Umar bin Abdul Aazberl<ata, "Pencederaan hidung hingga

terpotong seluruhnya dikenai dtyat penuh. Sedangkan ceAera

hidung di bawah ifu, maka diyatrrya diperhifungkan sesuai dengan
besaran lukanya.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri,

dari bapaknya, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: "Bagian hidung yang

terpotong dikenai di5nt sesuai keparahan cedera. "

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, AMullah bin
Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin
Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan

kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami
dari Al Hajjaj bin Artha'ah, dari Makhul, dia menyatakan,
"Pencederaan pada ujung hidung dikenai sepertiga diyat hi&ng.
Pencederaan pada kedua pinggiran hidung hingga melubanginya

kemudian jaringan kulitnya tidak menyafu kembali, maka untuk
setiap lubang dikenai denda sepertiga di5nthidung.

Sementara ifu, pencederaan pada ujung hidung dikenai

denda sepertiga diyattfirrrg. Sedangkan pencederaan pada tulang

hidung hingga patah kemudian pulih kembali, dikenai denda tiga

ekor unta.

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufarrij
menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

karni, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq

menceritakan kepada kami, hnu Juraij menceritakan kepada kami,

dari Utsman bin Sulaiman, bahwa ada seorang budak yang
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mematahkan salah satu fulang hidung seorang pria. Pria ifu
mengadukan kasus ini pada Umar bin AMul Aziz.

Umar pun menanggapi, "Kami menemukan dalam catatan

milik Umar bin Al l(haththab, bahwa pencederaan yang

mematahkan t.,lung kemudian pulih kembali seperti sedia kala

dikenai denda dua ekor unta hiqqah."

hnu Saraqah meminta penjelasan kepada Umar. "Denda

apa lnng mesti dikeluarkan dari pencederaan 5nng mematahkan

salah safu fulang hidung?" Umar hanya menetapkan sanksi denda

dua ekor wrta hiqqah.

RiwaSnt berikutryn dinisbatkan pada hnu Juraii, dari Abdul

Aziz bin Umar bin AMul Aiu, dia menuturkan, "Apabila cdem
mematahkan hidung hingga parah dan meninggalkan bekas ca@t,

maka pelakunya dikenai denda seperenam ditnt hidung. Jika

cedera ihr menyerang dua lubang hidung dan meninggalkan bekas

cacat, maka ia dikenai sepertiga dlSat&n lubang hidung.

Jika ujung hidung terpotong parah, maka pelaku dikenai

sepertiga diyat. Apabila dara tersebut meremukkan hidung

sehingga suaftmya menjadi serak atau parau dan mempengaruhi

penglihatannya, maka pelaku dikenai denda separuh ditnt unfuk

kerusakan kedua matanya, dan ditambah 500 dinar untuk

kerusakan suaranya.

Apabila cedera hidung ini fidak mengakibatkan cacat, tidak

merusak muka, dan tidak juga merusak indera penciuman, maka

pelaku dikenai denda seperempat dipt Jika luka tersebut

mengenai fulang hidung hingga mengering, dan mengakibatkan

t_

AI Muhatla - t!g-l



I

cacat -serta merusak indera penciuman,- maka diyahya 725

dinar.

Apabila hidung seseorzrng dipuhrl lalu sembuh, hanya saja

ia tidak dapat mencium bau wangi dan aroma apapun, maka dia

berhak menerima sepersepuluh ditnt

Aku mendengar maula milik Sulaiman bin Habib

menceritakan, "Sulaiman bin Habib memutuskan kasus

pencederaan hidung hingga memar; dengan dikenai denda 10

dinar, dan jika itu sampai patah, maka dikenai denda 100 dinar.

Riwayat lain bersumber dari Ibnu Juraij, dia berkata: "Aku

pemah bertanya kepada Atha' tentang kasus cedera yang

melubangi hidung. Beliau menjawab, 'Baik!' hnu Jurarj

melanjutkan, "hnu Abu Najih mengabarkan kepadaku dari

Mujahid, bahwa dia mengemukakan: Luka yang melubangi hidung

dikenai denda sepertiga diyat Jika lubang ini tembus ke jaringan

yang lain, maka dendanya dua pertiga diyat

Pendapat berikut disandarkan pada AMurrazzaq dari

Ma'mar, dari Atha' Al l(hurasani, bahwa pencederaan hidung

yang mengakibatkan luka menganga dikenai denda 100 dinar.

Abu Muhammad berkata, Dari keterangan ini yang

bersumber dari Ali dapat disimpulkan, bahwa pencederaan pada

hidung dikenai diryt.Keterangan yang sama juga berasal dari Asy-

Sya'bi, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Qasith, hrahim, dan Mujahid,

bahwa pencederaan daging hidung (marinl, yaitu bagian luar

hidung sampai dengan hrlang hidung dikenai diyat
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Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa

pencederaan pada daging hidung dikenai sepertiga di5nthidung.

Diriwayatkan dari AsySya'bi, bahwa pencederaan pada

bagian uiung hidung (imtnljuga dikenai diyat.

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa pencederaan pada

bagian paling ujung hidung (rautsah, bagian sebelum imin) dikenat

denda sepertiga dtyat. Ini menurut pendapat hnu Hanbal, Ishaq,

dan Qatadah. Sementara pencederaan pada pinggiran hidung

dijnfirya dengan menghifung bobot kerusakannya.

Diriwayatkan dari Mujahid dan Makhul, bahwa

pencederaan pada ujung hidung dikenai sepertiga dlJnt.

Sedangkan pencederaan pada dua tepi hidung hingga

menimbulkan lubang dan tidak menyatu kembali, maka setiap

lubang dikenai sepertiga diyat hi&ng.

Diriwayatkan dari Makhul dan Ishaq, bahwa pencederaan

pada bagian hidung yang memisahkan dua lubang hidung

(vntanh dikenai denda sepertiga di5nthidung. Pencederaan pada

hrlang hidung hingga patah kemudian pulih kembali dendanya

adalah 3 ekor unta.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Umar bin

Abdul Aziz dalam kasus pematahan tulang hidung, pelakunya

dikenai denda dua ekor rnta hiqqah.

Pencederaan yang mengakibatkan kerusakan dua tepi

hidung baEan bawah (tsaniah), menurut Umar bin Abdul Aziz,

dikenai denda seperenam dipt hidung. Jika cedera ini merusak
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kedua lubang hidung, maka dikenai denda sepertiga di5nthidwg
tersebut.

Cedera yang menghancurkan hidung hingga menimbulkan

lubang menganga dan menjadikan suara serak atau parau, dikenai

separuh diSntjiwa. Jika luka ini Udak menimbulkan bau yang tidak

sedap dan Udak mengeluarkan @iran, maka pelakunp dikenai

denda seperempat di5at jiwa. Sementara unfuk lubang yang

ditimbulkan cdem ini dikenai denda 12,5 persen dttnt

Menurut Mujahid, lrang mengakibatkan lubang

pada hidung dikenai denda sepertiga d$nt jiwa. Jika lubang ini

menembus organ lain, maka dikenai denda dua pertiga di5nt

Diriunyatkan dari Atha' Al Khurasani, bahwa cedera yang

menimbulkan lubang hidung dikenai denda sepersepuluh d$nt

Malik mengemukakan, bahwa pencederaan pada bagian

ujung hidung, seperti yang telah kami kemukakan, memiliki hukum

tersendiri. Pendapat ini didukung oleh Asy-Syafi'i dan Abu
Hanifah.

Abu Muhammad berkata: Seluruh keterangan ini fidak

ada safu pun yang shahih. Tanggapan kami atas ulasan tersebut

adalah sebagai berikut. -HanF Allahlah tempat kami memohon
taufik.- Tidak ditemukan hadits shahih dari Rasulullah $ yang

mendasari pendapat di atas, sekalipun bertagai upaya telah

dilakukan.

Beberapa peneliti hadits telah mencari hadits tersebut mulai

dari seluruh wilayah Khurasan, Persia, Ashbahan, Kirman,
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Si;isttan, Sindu, Jibal, Ray, Irak, Baghdad, Bashrah, Kufah, berikut

seluruh daerah sekitamya, Azarbaizan, Armenia, Ahwaz, Makkah,

Madinah, Yaman, Jazerah, Mesir, Syam, dan Andalus. Namun,

sejak 440 tahun silam mereka tidak menemukan riwayat terkait,

selain hadits yang menurut ahli hadits dikategorkan sebagai hadits

yang tidak shahih seperti kami sebutkan di depan.

Jadi, informasi bahwa keterangan ini didasari hadits shahih

yang bisa dijadikan hujjah, terbukti batal. Bahkan, Al Qur'an tidak

menyinggung hal ini sama sekali. Kami yakin Allah & telah

mengemukakan hujjah dalam Al Qur'an, Sunnah. dan ijma'yang

sangat jelas bagi setiap orang. Kondisi ini tidak ditemukan pada

kasus di atas.

Ali berkata: Pendapat kami dalam kasus ini -di mana

kami mematuhi dan menyerahkan diri pada Allah dengan

pendapat ini- bahwa jika dalam kasus tersebut terdapat atsaryang

shahih menunrt kami, kami pasti menyampaikannya dan tidak

akan menyalahinya. Seandainya dalam kasus tersebut terdapat

ijma' yang shahih, maka menurut kamipun, kami pasti

mengutipnya, dan Udak akan ragu-ragu menaatinya.

Temyata, memang tidak ada Sunnah dan ima' dalam

masalah ini. Hanya terdapat hukum qishash dan tebusan dalam

kasus pencederaan secara sengaja, dan tidak dikenai hukuman

apapun dalam pencederaan secara tidak sengaja. Hal ini sesuai

dengan firman.Allah &,
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c ,s-1; -t1 ALJ-2t &"?4;;:{
"-Yr \: "tr ''/
-_r.r, 

j_\--a,

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khikf tenbng itu,
tekpi (yanq ada dosanya) apa J/ang disengaja oleh hatimrr." (eS.

Al Ahzaab [33]: 5).

Hanya Allah lah tempat kami memohon taufik.

***

D$Pt Rambut

2033- Masalah' Abu Muhammad berkata,
Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami,
Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin
Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah
meriwayatkan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan

kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Minhal bin
Khalilah Al Ijli meriwayatkan kepada kami dari Abu AMillah
Salamah bin Tammam AsySyaqari, dia menufurkan:"seseorang
ler.vat membawa periuk panas. Tiba-tiba periuk itu telepas dari
tangannya dan jatuh mengenai kepala orang lain hingga
rambutnya terbakar. o"ang itu mengadukan kejadian tersebut
kepada Ali bin Abu Thalib. Ali memberikan tenggang u/altu
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setahun bagi dua belah pihak. Namun, setelah setahun rambutrya

tidak tumbuh lagi. Akhimya, beliau memutuskan dalam kasus ini,

bahwa pembawa periuk hams membayar diyat pada orang

tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Abu

Muawlnh -yaitu Adh-Dharir- meriwayatkan kepada kami, Al

Hajjaj menceritakan kepada kami dari Makhul, dari Zaid bin

Tsabit, dia berkata: Terkait pencederaan pada rambut; jika tidak

tumbuh kembali, maka dikenai dipt Mereka berhujjah dalam

sebagian besar bab ini dengan riwayat di atas. Demikian menurut

pendapat AsySya'bi.

Sufuan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Al Hasan bin Hay, Ahmad

bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih mengemukakan,

"Pencederaan pada rambut kepala hingga Udak tumbuh lagi,

dikenai diyat"

Pencederaan Jenggot hingga ia tidak Tumbuh
kembali dikenai Diyat

Sedangkan kalangan Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat,

bahwa pencederaan pada rambut hingga tidak tumbuh kembali

hanya dikenai sanksi (hukurnah). Pendapat ini tentu kontradiktif

dengan dalil-dalil mereka yang jelas melarang unfuk menyalahi

pendapat sahabat Nabi yang tidak diketahui ada pihak yang

menyanggahnya.
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Berkaitan dengan ini, terdapat keterangan dari Ali bin Abu
Thalib dan Zaid bin Tsabit grang menyebutkan, "sesuahl yang tidak

diketahui dari seorang sahabat dan tidak pula dari para tabi'in
disebut 'penyanggah'." Fakta ini memperlihatkan kepada anda,

bahwa mereka tidak konsisten.

Sebagian mereka berpendapat, bahwa diyat ranbut ihr

fidak didasari dalil yang bersumber dan Sunnah.

Tanggapan terkait pendapat mereka ini: Begitupun seluruh

anggota tubuh yang engkau kenakan d,yut itu tanpa didasari dalil

Sunnah yang shahih, selain ditnt jerrrari.

DiWt Dua Cambang

2034. Masalah, Ali menuhrkan,Ss Humam mencerita-

kan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-
Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Umar bin AMul Adz
menerima ijma', bahwa orang yang mencabut bulu cambang orang

lain dikenai denda 60 dinar. Jika dia mencabut kedua bulu

cambang orang lain, maka ia dikenai denda sebesar 120 dinar.

38 Redaksi, "Ali berkata," fidak tercantum dalam naskah no. 45.
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Abdurrazzaq menyatakan: Ma'mar menufurkan, "Aku

menerima kabar, bahwa pencedeman pada dua cambang dikenai

denda 120 dinar. Setiap cambang mendapatkan denda 60 dinar.

Ali berkata' Kami tahu mereka berhujjah dengan

pendapat Umar bin Abdul Azu dalam catatannya dan sebagainya.

Lalu, mengapa mereka tidak mengikuti beliau dalam masalah yang

telah disepakati olehnya di sini? Tetapi mereka malah bersepakat

dengannya dalam sedikit kasus saja. Menurut kami, pencederaan

pada dua cambang tidak dikenai sanksi apapun jika itu dilalnrkan

karena tersalah. Sebab, tidak ada nash dan ima'dalam kasus ini,

selain qishash pada tindakan yang dilakukan secara sengaja.

Hanln kepada Allah lah kami memohon tauftk.

***

Diyat Otak

2025- Masalah' Muhammad bin Sa'id bin Nabat

menceritakan kepada kami, AMullah bin Nashr menceritakan

kepada kami, Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami,

hnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiph

menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami,

Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Auf, dia

berkata: Aku mendengar seorang guru sedang menyampaikan

sebuah hadits di dalam masjid. Akupun duduk bersaman5a.
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Mereka berkata, "Dia Abu Al Muhallab, saudara bapaknya
Abu Qilabah. Dia menyampaikan, 'seorang pria melempar kepala
orang lain dengan bafu. Akibatrya dari har itu, pendengaran,
indera pengecap, dan otaknya msak, dan mengalami impotensi.
umar memufuskan, bahwa ia dikenai empat dyat Kortan
pelemparan itu masih hidup.

Rir,rnyat lain bersumber dari Sufuan, dari hnu Abu Najih,
dari Mujahid, dia berkata: Pencederaan otak dikenai diSnt

Dirivrnyatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari
Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari eabishah bin Dzu'aib,
dari Taid bin Tsabit, dia mengemukakan: pencederaan mbi5ah
dikenai diyat seekor unta, hasyimalfg terkena dttntsepuluh unta,
munaqqilah@ lima belas ekor unta, ma'mumah4l sepertiga d&nt
Pukulan yang menyebabkan hilung kesadaran (gegar otak) dikenai
diyat penuh. Atau, pukulan hingga suara kortan menjadi parau
dan sulit dipahami, maka pelaku dikenai diyatpemth; atau pukulan
yang mengakibatkan suara korban parau dan sulit dipahami maka
pelakunya juga dikenai diyat pernh.

Sementara ifu, terkait dengan pencederaan pada pelupuk
mata, maka ihr dikenai seperempat dtyat Begifu pun pencederaan
pada kantung susu yang dikenai seperempat di5nt

Abu Muharnmad berkata, pendapat di atas didukung
oleh Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ibnu

sg Haqnmahadalah luka yang merernukkan hrlar,g.& Munaqqailahadalah cderayang menghanc,rkln turang atau tengkorak.
4r Ma'mumah adalah cdqap,g -*.rnU* mmpai jaringan otak.

@l - Ar Muhana



Hanbal, dan ashab mereka -pendapat ini seperti pemgataan
sebelumnya dan segala kasus yang terkait yang berasal dari salah
seorang sahabat.- Hanya saja diyafrrya lebih kecil dari dwt
pencederaan mata yang juling.

Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi,i menyalahi pendapat
ini. Meski demikian, apapun perbedaan antara dua hal tersebut
tidak lain hangralah klaim dusta seputar ijma'.

Bahkan, kalangan Maliki menSnlahi pemberlakuan hadits
zaid bin Tsabit dalam kasus pencederaan damiah (luka berdarah),
badhi'ah (luka gores yang tidak sampai mengeluarkan darah),
mublahimah (luka yang dapat merekatkan jaringan), pencederaan
selaput il*g, luka yang menghancurkan t l*g, luka pada
pelupuk mata, dan luka pada kantung susu. Apa kiranya alasan
menjadikan sebagian pendapatrlra sebagai hujjah dan sebagian
lainnya bukan hujjah? Ini sangat aneh.

Jika mereka mengatakan: Kami merujuk pada pendapat
Umar dalam kasus tersebut.

Maka Tanggapan unfuk mereka adalah: Lalu mengapa
anda tidak merujuk pendapat umar dalam kasus pencederaan
mata yang juling, gigi yang hitam, dan seluruh kasus yang telah
kami sebutkan di depan? Terkadang pendapat umar bin Al
Khaththab dan Zaid bin Tsabit anda jadikan hujjah, dan terkadang
pula pendapat mereka tidak anda jadikan hujjah. Kami berlindung
kepada Allah dari gaya beragama dengan pendapat seperti ini.
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Abu Muhammad berkata, Ketika tidak ditemukan nash
dart ijma'yang menjelaskan kasus ini, maka pelaku pencederaan
pada otak dan anggota fubuh lainnya secara tidak sengaja, tidak
dikenai sanksi apapun. satu kejahatan dibalas dengan kejahatan
yang setimpal.

Selain ifu, hadits yang bersumber dari Umar dalam kasus di
atas tidaklah shahih. karena Abu Al Muhallab Abdurrahman bin
Amr tidak pemah bertemu dengan umar bin Al t(haththab.
Walhasil, pendapat mereka semakin lemah dan terbantahkan.

Diyat Rahang dan Dagu

2036- Masalah' Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada
kami, AMullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada
kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin
Abbdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal
menceritakan kepada kami, Hammad bin salamah menceritakan
kepada kami dari Makhul, bahwa dia berkata: Apabila seseorang

mencederai rahang seseorang hingga patah kemudian pulih
kembali, maka ia dikenai denda fujuh ekor unta.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari
Ma'mar dan Ibnu Juraij. Mereka bersumber dari seseorang dari
Asy-Sya'bi: Pencederaan pada dua rahang hingga patah dikenai
denda 40 dinar.
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Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari hnu
Juraij, dari seseorang, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia

menggambarkan baEan depan mulut manusia, "Dia

membengkokkan ibu jarinya, kemudian menjadikan gengamannya

yang bawah, dan membuka mulutnya. Lalu, dia meletakkan di

antara dua hrlang dagunya. Maka, bagian yang kurang dari bukaan

mulutrya; dari gengaman ibu jarinya yang bawah, maka ia dikenai

denda yang sesuai."

Ali berkata: Kasus ini juga sama dengan seluruh kasus

sebelumnya. ndak ada bedanla, dan tidak dikenai denda apapun

dalam seluruh kasus ini jika terjadi tanpa sengaja. Ia dikenai

qishash jika dilakukan secara sengaja.

DLpt Jemari

2437 - Masalah, Kami telah mencantumkan hadits

shahih dari Rasulullah #$. pada awal pembahasan; laihr pada Bab

DiWt Jemari. Riwayat berikut shahih dari Rasulullah $, beliau

bersabda,

i$/o
,// .// ./ ./. Lz ?.

el_r l*S y* ,l-r Ct rYl
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'Jemari ifu sama. Ini dan ini sama saja.' Maksudnya,

kelingking dan ibu jari.

Rasulullah S bersaMa,

,lo.z .lo.z ! ,. 1.?

;t* ;r* C:tpYl
'Jemari itu (dtWUW) sepufuh-sepuluh (unta). "

Ini dalil nash yang tidak ada ruang bagi seorang pun untuk

menyimpang darinya.

Abu Muhammad berkatar Secara meyakinkan kami

tahu bahwa dalam kasus ini hanya terdapat tindakan sengaja atau

karena tersalah. Keterangan berikut shahih dari Rasulullah #i,
bahwa beliau bersaMa,

"tbLi G;f '*e)
"Kel<eliruan unatku telah diangl<at "

Benar pula firman Allah S berikut ini,

c 
"t-1; 

-r 5rfr-Lb &"#i;;:$
'kli.r:;*I

"Dan tidak ada dm absmu jika kamu l<hilaf tenbng itu,

tetapi 6nnq ada dosarym) ap trang disengaja oleh hatima. "(Qs. Al
Ahzaab [33]' 5).
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Ada dua nashyang menjelaskan masalah ini. Bisa saja satu

sarna lainnya saling mengecualikan.

Mungkin saja yang dimaksud adalah, "Tidak adakah dosa

atasmu atas perbuatan yang kalian lakukan karena lalai. Kekeliruan

umatku telah dimaafkan kecuali pada di5ntjemari."

Bisa jadi yang dimaksud 5nitu, " Ditmt sepuluh-sepuluh ekor

unta berlaku pada pencederaan jemari secara khusus, tidak dalam

kondisi tidak sengaja. Seorang pun tidak boleh mengarahkan pada

salah safu dari dua pengecualian ini, selain atas dasar nash atau

ijma'yang meyakinkan. Sebab, kdua informasi ini bersumber dari

Allah & dan dari Rasululluh #. Tidak halal mengabarkan dari

Allah selain atas dasar nash yang shahih dalam Al Qur'an atau

dari Rasul-Nla, yang bertugas menjelaskan firman-Nya.

Kami selalu dalam p€ngawasan dan penuh

kepada Allah S. Dia tidak akan membiarkan kami dalam belenggu

ketidaktahuan terhadap hukum ini dalam perkara agama. Allah &
berfirman,

'Dan IGmi turunkan Kibb (Al Qw'an) k@anu untuk

segala sesuatu, "(Qs.An-Nahl [16]: 89).

Allah juga berfirman,

,s3J|i e6,gJ-($i-

liytlYery#
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'Agar engkau menerangkan kepada manusia ap gng telah
diturutl<an kepda mqel<a42. "(es. An-Natrl tl6l: 4/ll.

Karni sa masalah ini dengan rasa tidak berdaya di
hadapan Allah @, untr:k menr.rnjukkan kebenaran tersebut. Tiada
petunjuk selain dari sisi Allah ei. Kami memulai dengan pernbahasan

tentang tindakan pencederaan secara sengaja, dan kami dapati
onmg-orang berbeda pendapat soal ini.

sekelompok ulama berpendapat, bahwa tidak ada sanksi lain
dalam pencederaan sengaja selain qishash, dan tidak berlaku sanksi

diyat

Sekelompok ulama lain men5atakan, bahwa dalam kasus ini
berlaku hukum qishashdan digat

Karni dapati perbedaan pendapat terjadi seputar ka,rnjiban
diyat dalam undak pencederaan lnng dilahkan secala sengaja.

selaryutnSra, kami meninjau hukum tndak pencederaan secara tidak
sengaja (atau karena tersalah), dan tern5rata tidak ada ijma'yang
mqBkinkan akan kauajiban di5ntdalam kasus pencederaan karena
tersalah tersebut.

Kemudian kami temukan para ulama Sang berpendapat prihal
diwtdahm pencederaan karena tersalah, png ayatrya juga berbeda
pendapat terkait sanksi yang kurang darisryrnga dijat

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa dgat futr

diambil dari aset pelaku.

o' Yaitu perintah, Iarangan, ahran, dan lain{ain yang terdapat dalam Al
Qr.r'an.
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Sekelompok ulama lainnla juga mengatakan, bahwa dgat
tersebut dibebankan pada ahli waris ashabah (aqilatttpelaku. Karni
juga tdak menemukan ijma' dalam kasus ini. ndak boleh
membebankan denda kepada pelataa 5nng tidak dir,rajibkan oleh nash
atau iima'. Bahkan, Allah & telah menggugurkan dosa secara

mq,tahnkan dalam kasus tersebut.

D samping itu, tdak boleh ma,rajibkan denda padra aqilah
tanpa dalil nash dan tanpa !fnn'. Just,, nasi menggugurkan
pendapat mereka, seperti Snng tercanfum dalam firrnan Allah &,

UA 3r"';rg 3i s;W 1,6 it- #st
'Setiap perbuabn do* saeorang, dirirya sendii ,nng

bertanggung jawab. Dan saeorang fidak akan memikur beban
doa omng lun."(Qt. AI An'aam t5l: 164).

Maka, secara meyakinkan batallah kauajiban denda sesuafu
dalam kasus pencederaan karena tersalah, lantaran tidak ada nasr5

png menjelaskan pemberian sepuluh (unta) ini pada siapa pun.

Ketika nasrl maupun ijma' tidak menjelaskan kepada slapa
denda itu dibebankan, maka adalah suatu hal 3nng baul jika Allah
menghan-rskan denda kepada orcmg yang belum dijeraskan siapa
yang menanggungnya. Inilah faktor yang mendasari mengapa
kami memutuskan dan memastikan bahwa Allah & belum
menjelaskan hal tersebut.

Allah & memberikan dispensasi kepada hta dalam ftrman-
Nln,
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6qelicK{;314c;
'Dia tidak menjadilan kaukaran unful<nu dalam agama. "

(Qs. Al Hajjl22l:781.

Allah & berfirman dalam ayat yang lainnya,

c 6ji'J;,i33 \3 GL-t -4; J# S 3

"o.r6'r3vt16641;qw
'Uanganlah hgkau bebani kami dengan beban yang berat

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum

kami. Ya Tuhan l<arni, janganlah Engkau pikull<an kepada l<ami

apa yang frdak sanggup l<ami memikuhya." (Qs. Al Baqarah [2]:

2861

Allah juga berftrman,

"@$yenxi-&r{
"Allah frdak membebani seseorcng melainkan squai

dengan kaanggupanryn "(Qs. AI Baqarah l2l:2861.

Kita ketahui dengan yakin, bahwa tidak seorang pun yang

kuasa dan mampu memahami kehendak Allah tanpa Allah berikan

pemahaman kepadanya. Maka, gugurlah pewajiban sanksi denda

pada pencederaan (yang tidak sampai melenyapkan jiura) yang

terjadi karena tersalah. Gugur pula sanksi diyat pada kasus yang

sarna.
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I alu, kami merujuk pada kasus pencederaan secara

sengaja, maka mau tidak mau wajib memberlakvkan diyatjemari,
seperti diperintahkan oleh Rasulullah $; baik terhadap pelaku

secara sengaja, pelaku karena tersalah, maupun ahli waris asabah

pelaku karena tersalah.

Namun, pewajiban diyat dalam kasus ini terhadap pelaku

karena tersalah atau pada aqilabnya digugurkan oleh beberapa

nash N Qur'an yang telah kami canfumkan. Jadi, tersisa safu

kasus; yaifu pelaku secara sengaja. Karenanya, dipt dalam kasus

ini wajib diberlakukan tanpa ragu pada pelaku pencederaan secara

sengaja, karena hanya ia yang tersisa.

Selain itu, Allah S berfirman,

b,z),(ar:r^*-#l3f:
"Dan balasan suafu kejahatan adalah kejahatan yang

setimpal. " (Qs. Asy-Syuura 1421: 40).

Pelaku pencederaan secara sengaja adalah penjahat akibat

tindakan jahatnya. Oleh karena itu, berdasarkan nash N Qur'an,
dia wajib mendapatkan balasan kejahatannya yang setimpal.

Ketika diyat diwajibkan oleh Allah S melalui lisan Rasul-

Nya # dan terhadap tindak kejahatan seorang penjahat, maka ia

harus setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan. Begitu
halnya hukuman had ketika diperintahlan oleh Allah S4. Ketika

persarrraan dan keadilan dalam qishash jemari tidak ditemukan,

maka wajib memberlakuan persamaan diyatdalam kasus ini.

;r

J
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Khilaf Mengenar DiyatJemari

2038. Masalah, Abu Muhammad berkata, Abdullah

bin Rabi' 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 Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami,

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Yahya bin

Sa'id, dari Sa'id bin Al MusaSyib: Umar bin Al Khaththab

memufuskan kasus pencederaan ibu jari dan jari di sampingnya

dengan separuh diyat tangan; pencederaan jari tengah dikenai

denda sepuluh ekor unta; pencederaan jari manis dikenai denda

sembilan unta; dan pencederaan jari kelingking dikenai denda

enam ekor unta.

Riwayat lain bersumber dari Al Hajjaj bin Minhal, Hammam

bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin

Al Musayyib, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan dalam

kasus pencederaan ibu jari dengan denda sebesar 15 ekor unta;
pencederaan telunjuk dikenai denda sepuluh ekor unta;

pencederaan jari tengah sepuluh ekor unta; jari manis tujuh ekor

unta; dan kelingking enam ekor unta.

Sekelompok ulama yang lain sepakat dengan pendapat di

atas, seperti kami riwayatkan dengan sanad tersebut dari Hammad

bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahr,va dia

berkata: Pencederaan pada ibu jari dan jari di sampingnya dikenai

denda separuh diyat
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Penjelasan tambahan terdapat dalam riwayat Urwah dari

bapaknyat Apabila ibu jari dan jari di sampingnya ihr terpookrg,

maka ia dikenai separuh diyattangan Jika salah satu jari tersebut

yang potong, maka diSmtrrya adalah sepuluh ekor unta-

Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: Jemari

dgnkrya sepuluh (ekor unta)- sepuluh (ekor unta).

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Saya

menyaksikan Masruq dan Syuraih, mereka menyatakan, "Jemari

ifu sama: Sepuluh ekor unta- sepuluh ekor unta." Sebelumnya

kami telah meriwayatkan pendapat ini dari hnu Abbas, dan dari

Zaid bin Tsabit.

Abu Muhammad berkata' Hendaknya seluruh orcmg

alim mengetahui, bahwa tidak ada keterangan dari seorang

sahabat pun bahwa dpt ini berlaku pada pencederaan yang

dilakukan karena tersalah. Lebih aneh dari ih.r adalah, ada ormg

yang tidak mengetahui bahwa diyat ini berlaku pada pencderaan

yang dilakukan secara sengaja, dan ia hanya yakin bahura ihr

berlaku pada pencederaan karena tersalah saja. Dia telah

memutarbalikkan kebenaran. Kami memuji Allah atas segala

kesalamatan.

Ali berkata, Mengenai pencederaan ruas-ruas jemari;

kami meriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari.

Ma'mar, dari Qatadah, dan dari seseorang dari lkrimah, dari Umar
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bin Al Khaththab; bahwa pencederaan setiap ruas jemari itu

dikenai denda sepertiga diSntjai.

Diriwaptkan dari Abdurrazzaq, dari hnu Jumij, dari

Sulaiman bin Musa, dia mengemukakan: Dalam surat Umar bin

AMul Aziz yang ditulukan kepada seluruh panglima perang

disebutkan, "Pencederaan pada ruas jemari hingga patah atau

lumpuh dikenai denda sepertiga diryt jari,43 kecuali ruas jari yang

ada pada jempol, karena hanya terdiri dua mas. Oleh karena itu,

pencederaan safu ruas ibu jari dikenai denda separuh di5mtiari."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Sufuan Ats-Tsauri, dari

Manshur dari hrahim An-Nakha'i, dia berkata: Pencederaan pada

setiap ruas jari dikenai sanksi sepertiga ditntjari; selain ibu jari,

karena ibu jari terdiri dari dua ruas dimana setiap masnya dikenai

separuh diyat

Ali berkata' Kami fidak mengetahui4 adanya l<hilaf

dalam kasus ini. Pendapat yang kami kemukakan -Allah tempat

memohon segala pertolongan- yaitu, bahwa Nabi $
menghukumi pencederaan safu jari dengan denda sepuluh ekor

unta. Tidak diragukan lagi, bahwa wajibnya pemberlakuan denda

sepuluh ekor unta tersebut adalah sebagai pengganti satu jari.

Artinya, setiap bagian jari dikenai denda bagian dari sepuluh unta

ini. Karenanya, pencederaan setengah jari dikenai denda setengah

dari sepuluh unta (5 ekor unta). Pencederaan sepertiga jari dikenai

43 Dalam rnskah no. 45 tertulis, "Satu iari."
'la Dalam naskah no. 14 t€rhrlis, "Kami tidak tahu."
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sanksi sepertiga dari sepuluh unta, dan demikian setenrsnya.

-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Sementara mengenai pencederaan jari yang mengakibatkan

kelumpuhan, maka terdapat keterangan dari Nabi $ bahwa iemari

di5nttya adalah sepuluh-sepuluh unta. Aturan ini berlaku umuln

dan tidak ada kasus yang dikecualikan, selain apa yang dikecuali-

kan oleh nashatau iima'.

Safu pendapat menyebutkan, bahwa pencederaan jari

hi.ggu lumpuh dikenai digt jan secarzr penuh. Maka, wajib

memberlakukan pendapat tersebut lantaran keumuman nash yang

kami canh.rmkan. Sedangkan mengenai pecenderaan jari hingga

hancur lalu sembuh dalam kondisi rusak atau uhrh; hanla saja ia

tidak batil, menunrt kami ia tidak dikenai sanksi apapun.

Abu Muhammad berkata, Nash yang kami kemukakan

ini menunfut pemberlakuan hukum yang sama terhadap selunrh

jemari; jari tangan dan jari kaki. Sebab, Rasulullah #i
menyebutkan secara u,tnutn: 'jemari'. Kami meriwayatkan dari jalur

periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari seseorang, dari

Makhul, dari Taid' bin Tsabit, bahwa dia mengatakan,

"Pencederaan pada jari tambahan dikenai sepertiga digtiai."

Ma'mar berkata: Sa5n menerima informasi bahwa

pencederaan jari tambahan dan Srgl tambahan dikenai sepertiga

ditat

Sekelompok ulama yang lain berpendapat, bahwa dalam

kasus ini berlaku hukumah.
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Sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa
pencederaan jari dan gigr tambahan itu tidak dikenai sanksi

apapun. Kami menganalisa perrdapat ini dan kami temukan nash
dari Nabi # yung shahih, bahwa pencederaan jemari juga dikenai

dmda sepuluh ekor unta.

Kata iari" mencakup jari tambahan (iari keenam dan
sebagainya). Rasulullah #i tdak mengkhususkan jari tambahan

dari jari lainnya.

vr$,i{r,
'Dan Tuhanmu tidak lupa'(Qs. Ma4nm [l9l: 641.

Seandainya beliau menghendaki pengecualian tersebut,
maka pasti beliau telah menjelaskannya. oleh karena itu, kita wajib
memberlalokan hukum yang serna pada jari tambahan seperti

halnya yang berlaku pada jari yang lain. Hanya kepada Allah lah

kami memohon taufik.

***

2039- Masalah: Ali berlota: Kami telah menyampai-

kan keterangan tentang pencederaan tangan hingga lumpuh atau
terpotong dalam Kitab hnu Hazam dan lembaran tersebut. semua
keterangan ifu tidak ada satu pun yang shahih.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin
Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari
Muhammad bin Ishaq, dari Amr bin Syuaib, dia berkata: Dalam
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catatan Abu Bakar dan Umar disebutkan, bahwa pencederaan kaki

yang sampai lumpuh; hingga tidak bisa digerakkan, atau bisa

digerakkan namun tidak dapat mencengkeram, atau tidak bisa

berdiri tegak di bawah, maka pelakunya dikenai separuh diyat. Jil<a

kaki yang dicederai ini dapat sedikit memijak tanah, maka diyat-

nya disesuaikan dengan cederanya tersebut.

Sedangkan pencederaan pada tangan sampai ia tidak bisa

digunakan untuk makan, unfuk minum, unhrk mengenakan

pakaian, dan unfuk kebaikan lainnya, maka sanksinya separuh

dUat

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mencerita-

kan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami,

Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan

kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim, dari Ali bin Abu

Thalib, dia berkata: "Pencederaan tangan dikenai separuh diyat."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufanij men-

ceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada kami,

Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan

kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Azizbin Umar bin Abdul

Aziz, dan bapaknya; Umar bin Abdul Aziz, dar5 Umar bin Al

Khaththab, dia mengatakan: "Pencederaan tangan dikenai separuh

dpt- Sedangkan ceAera yang mengurangi fungsi tangan, maka

diyatnya diperhitungkan sesuai dengan kerusakann5ra. "

Pendapat di atas disandarkan pada Abdurrazzaq dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Qatadah.
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Diriwayatkan dari seseorang dari lkrimah, bahwa pen-
cederaan tangan hingga lumpuh itu dikenai dijntpemth.

***

2O4O. Masalah, Perbedaan pendapat tentang bagran

tangan yang dipotong.4s

Abu Muhammad berkata, yunus bin AMullah bin
Mughits menceritakan kepada kami, Ahmad bin AMullah bin
AMunahim menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid
menceritakan kepada kami, Muhammad bin AMussalam Al
Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar
meriwa5atkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al eaththan
menceritakan kepada kami, Abu Aunnah menceritakan kepada
kami, dari Mughirah bin Miqsam Adh-Dhabbi, dari Ibrahim An-
Nakha'i, dia mengatakan, 'Jika tangan seseorang dipotong dari
telapak tangan, maka ia dikenai separuh diyat Namun jika
dipotong dari bahu, maka dikenai diyatpenah."

Diriwayatkan dari Amir AsySya'bi, dari riwayat Jabir Al
Ju'fi, dia berkata: Apabila tangan seseorang dipotong dari
pergelangan tangan, maka ia dikenai separuh ditnt Namun jika
dipotong dari siku, maka ia dikenai di5ntpemth.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Ketika
seseorang memotong tangan oftmg lain mulai dari ruas-mas jari,
maka dia dikenakan dSnt Begifu pun seandainya tangannya

45 Dalam naskah no. 45 disebutkan, "Potong dua tangan."
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dipotong dari pergelangan tangan, atau dari siku, atau dari bahu,

semua ini dikenai dttnt.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari hnu

Juraf, dari Atha', bahwa dia berkata, "Pemotongan tangan

dikenai diyat 50 ekor unta jika ia dipotong mulai dari bahu. Begitu

pula dengan kaki.

hnu Juraij menuturkan: Aku bertanya pada Atha', "Mulai

dari mana? Apakah mulai dari bahu atau dari telapak tangan?" Dia

menjawab, "Dari bahu."

Diriwayatkan dari jalur periwalntan Abdunazzaq, dari

Ma'mar, dari Qatadah, dia berkata, "Baik tangan dipotong dari

bahu atau bagian sebelumnya sampai dengan tempat gelang."

Abu Muhammad berkata' Para penyanggah ini dari

kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i fidak berpendapat sesuai

riwayat yang bersumber dari para sahabat dan tabi'in yang telah

kami sebutkan di depan. Memang benar adanya, bahwa pendapat

mereka tidak bisa dijadikan hujjah; begitu pun pendapat orang

lain, selain nash yang shahih atau ijma'yang diyakini.

Malik menyatakan: Apabila jari seseorang terpotong atau

hilang, kemudian telapak tangannya terpotong, maka kortan

hanya berhak menerima dgntjemaiyang ada saja.

Apabila ujung jari seseorang terpotong, kemudian telapak

tanganngra terpotong, maka dia berhak menerima di5at se\nah

jari.
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Ali berkata: Pendapat ini jelas keliru. Sebab, menumtrya,
ujung jari merupakan baEan dari otak, seperti halnya jari.
Bagaimana mungkin jari punya bagian,6 sementara ujung jari
tidak punya bagian?

Jika mereka berkata, "Sebab, ujung jari ifu sangat kecil.',

Tanggapan kami: Banyak atau sedikitrya sesuatu yang

haram, maka tetaplah haram. [Besar-kecil, banyak-sedikit dari
suafu yang haram hukumnya juga haram].47 ndak halal
menggunakan harta orang lain; -sedikit maupun banyak,- kecuali
dengan cara yang benar. Terlebih, jika orang yang mencederai
ujung jari telah dihukum sesuai dendanya, adalah orang lang
mencederai telapak tangann5n. Mereka menjafuhkan denda
pemotongan telapak tangan berupa dtyat penuh ditambah
seperlima belas dilat

***

DiWt Mematahkan Tangan dan Lengan Bawah

2O4L- Masalah: Abu Muhammad berkata,
Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufarrij menceritakan
kepada kami, hnu AI A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-
Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan
kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ikrimah bin

6 Dalam naskah no 14 tertulis, 'garis jari."
47 Tambahan ini berasal dari naskah no. 14.
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t$alid mengabarkan kepadaku bahwa Nafi bin Alqamah dilapori

kasus pecederaan kaki hingga patah oleh seseorang.

Nafi bin Alqamah menjawab, kami memutuskan pelaku

wajib membayar 500 dirham. Sampai akhim5ra, Ashim bin Sufuan

mengabarkan kepadaku, bahwa Sufuan bin Abdullah menulis surat

kepada Umar bin Al Khaththab perihal kasus tersebut.

Umar pun membalas surat ifu yang isinya, "Pencederangan

tangan hingga patah kemudian sembuh kembali, pelakunya

dikenai di1/at 5 uqiyah."

Aku bertanya kepada lkrimah, "Cedera ifu tidak

menyebabkan kaki bengkok dan tidak lumpuh?" Dia menjawab,

"Ya." Alm berkata, "hnu Alqamah memutuskan perkara ifu

dengan denda 200 dirham.

Riwayat lain bersumber dari Abdurrazzaq darl Sufuan Ats-

Tsauri, dari hnu Abu laila, dari Ikrimah bin l(halid, dari seorang

pria, dari Umar, dia berkata: Pencederaan betis atau lengan bawah

sampai patah kemudian ia sembuh dan pulih kembali tanpa

ditampal (dibalut kain), maka itu dikenai denda 20 dinar atau dua

ekor unta hiqqah.

Riwayat berikukrya bersumber dari Abdurrazzaq, hnu Jurarj

menceritakan kepada kami dari AMul Aziz bin Uamr bin Abdul

Aziz, daribapaknya; Umar bin AMul Azu, dia berkata: Sufuan bin

AMullah melayangkan surat kepada Umar bin Al Khaththab- Kala

itu Sufuan menjabat sebagai gubemur di Tha'if. Sufyan bertanya

soal kasus pencederaan tangan hingga patah.
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Umar bin Al Khaththab pun membalas suratrya. Isinya,
"Jika tangannya sembuh seperti sedia kala, pelaku dikenai denda

dua ekor unta."

Riwayat berikutrp dari AMunazzaq, dari Ma'mar, dari

Qatadah, dia berkata: Apabila tangan atau kaki patah; lengan

bawah atau lengan atasnya patah; atau paha atau betisnya patah,

kemudian sembuh lalu pulih kembali, maka pada setiap kasus ini
pelakunya dikenai denda 20 dinar. Jika luka tersebut harus

ditampal, dendanya 40 dinar.

RiuaSnt selanjutrya dari Abdurrazzaq, dari hnu Juraij, dia
berkata: Atha' berkata padaku tentang kasus pencederaan kaki,
tangan, dan fulang selangka kemudian pulih kembali, dalam kasus

tersebut terdapat sesuafu. Namun, aku fidak menerima informasi
tersebut.

Syuraih pemah berkata: Jika tulang tersebut telah pulih
kembali, maka pelaku tidak dikenai sanksi apapun.

Diriunp&an dari jalur periwalntan Al Hajjaj bin Minhal,
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj,

dari Makhul, dia menufurkan soal seorang pria yang salah safu

pergelangan tangannya patah karena tindakan orang lain, dan

kemudian ia pulih kembali; bahwa pelakunya dikenai denda
sepuluh ekor unta.

Pendapat ini termasuk riwayat png dibantah oleh ulama
kalangan Hanafi, Maliki, dan Syafi'i; yaitu riwayat dari Umar bin Al
Khaththab rg. Mereka mencela sikap menyanggah sahabat jika

pendapat tersebut sejalan dengan taklid mereka. Hanya kepada
Allah lah kami memohon taufik.
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2O4L- Masalah, Orang yang tangannya terpotong ketika

beduang di jalan Allah atau dalam kondisi yang lain.

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufarrij

menceritakan kepada karni, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, AMurrazzaq

menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Qatadah, dia

berkata: Siapa saja yang tangannya terpotong ketika berjuang di

jalan Allah & kemudian seseorang memotong tangannya yang

lain, maka dia menerima ganti dua digt

Apabila tangan seseorang dipotong dalam hukuman 6ad

dan orang lain memotong tangannya yang lain, maka pelaku

arkup membayar diyatatas tangan yang dipotong olehn5n-

Riwayat lain bersumber dari AMurrazzaq, dari Ma'mar, dari

Az-Z:.Jrrn mengenai orang yang telah terpotong salah satu

tangannya, lalu setelah ifu tangan yang lain juga terpotong- Az-

Z.;lhri mengatakan, Seandainya ahli waris ashabah memberikan

suahr tanggungan, aku melihat hal ini udak jauh dari kebenaran,

narnun aku tidak pemah mendengar keterangan Sunnah dalam

kasus ini.

Abu Muhammad berkata, Semestinya orang yang

berdalih dengan pendapat Malik bahwa pencederaan mata yang

juling dikenai diyat dua mata, ia juga berdalih dengan pemyataan

Az-Zrhn. Tetapi, mereka bersikap konbadiksi. Sementara kami,

tdak akan menambah informasi yang disampaikan Rasulullah $
tentang di5at jeman; baik jari yang lain terpotong saat beriuang di

jalan Allah maupun dalam hukuman 6ad.
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\58'Ltr'
'Dan Tuhanmu tidak lupa. " (Qs. Maryam llgl: G4l.

Andaikan Allah @ menghendaki hal tersebut, maka tentu

Dia fidak akan mengabaikan dan tdak akan melupakannln,
bahkan pasti Dia menjelaskannln.

***

DisntJemari Wanita

2042. Masalah, Pada bahasan sebelumnya kami telah
mengulas perbedaan pendapat seputar masalah ini. Di antara
ulama ada yang berpendapat, bahwa pencederaan satu jari wanita
dikenai dgntsepuhth ekor unta; pencederaan dua jari dikenai ditnt
20 ekor unta; pencederaan tiga jari dgntrya 30 ekor unta; empat
jui di5nrt'tya 40 ekor unta. Ada juga yang berpendapat, bahwa

setiap jari wanita di5nttya adalah separuh ditntlaki-lald.

Ali berkata: Kita wajib menjalankan apa yang diutahkan
oleh Alllah €i ketika terjadi perselisihan; yaitu kembali pada

Kitabullah dan sunnah Nabi $. Kami menjalankan perintah ini
dan menemukan bahua beliau $ pemah bersabda,

I

I
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it? *^: tyir-*!|\i
'Jari-jemari ifu sama, ini dan ini sama."

Jadi, dapat diyakinkan kebenarannya, bahwa seluruh jemari

wanita ihr sama d$nttya. Hukum Rasulullah .fib telah menetapkan

hal itu. Begifu pula jemari laki-laki, semuanya sama, hal ini

berdasarkan rasrl hukum beliau.

Aturannf memang demikian- Memang benar adanya

bahwa ijma'menyebutkan, pencederaan empat jemari wanita ke

atas dikenai ditnt separuh ditntlal<i-laki dalam kasus yang sama,

tanpa perbedaan pendapat. Jadi, tidak lagi ketentuan-

nya seperti ini.

Rasulullah db telah memutuskan, bahwa jemari wanita ih-t

sarna- Oleh karena itu, denda pencederaan dua jari adalah separuh

dan diSnt empat jari. Dan, pencederaan satu jari diSntrrya sepanrh

dari ditnt pencederaan dua jari. -Hanya kepada Allah lah kami

memohon taufik.-
***

DiptTangan Lumpuh

2043- Masalah: Yunus bin Abdullah menceritakan

kepada karni, Ahmad bin AMullah bin AMunahim menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada
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kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan meriwayatkan kepada kami,

Hisyam Ad-Dustuwa'i menceritakan kepada kami, Qatadah
menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Buraidah, dari
Yahya bin Ya'mur dari hnu Abbas, bahwa Umar bin Al Khaththab
menSratakan: Mata juling ketika dicukil, tangan lumpuh ketika
dipotong, dan gigi hitam ketika rontok, maka dikenai sepertiga

ditnt

Diriwaptkan dari jalur periwayatan Waki', Abu Hilal
Muhammad bin Salim fu-Rasibi menceritakan kepada kami, dari
AMullah bin Buraidah, dari YahSn bin Ya'mar, dari hnu Abbas,

dia berkata: Tangan lumpuh ketika dipotong dikenai sepertiga

dwt

Dirittaptkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq, dari hnu
Juraij, dari Daud bin Abu Ashim, dari Sa'id bin Al Musayyib,

bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan denda pemotongan

tangan lumpuh sebesar sepertiga d,Wt dan pemotongan kaki
lumpuh juga sepertiga dfyatrrya.

Diriwaptkan dari Mujahid, dia berkata: Pemotongan

tangan lumpuh dikenai sepertiga ditnt tangan. Diriwayatkan dari
Sa'id bin Al Musayyib, bahr,rn terdapat riwayat yang sama; yaifu
pendapat hnu Syrbramah.

Diriwayatkan dari AMurrazzaq, dia berkata: Dlyat
pemotongan jari yang lumpuh adalah separuh diyatjart.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat berbeda, seperti
yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal;
Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad
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bin Ishaq, dari Yazid bin AMullah bin Qasith, dia berkata: Denda

pemotongan tangan lumpuh adalah seperlima diyattarrgan.

Diriwayatkan dari Masruq, dia berkata: Pemotongan tangan

lumpuh terdapat hukum tersendiri.

Diriwayatkan dari An-Nakha'i, dia mengemukakan

pendapat yang senada dengan Masnrq, bahwa pemotongan

tangan yang lumpuh ada hukum tersendiri-

Diriwayatkan dari hnu Jarir, dia mengatakan, "Denda

pemotongan jari lumpuh adalah sesuatu, karena ia juga

mempunyai nilai estetika. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu

Hanifah, Malik, A4rSyafi'i, dan ashabmqel<a.

Abu Muhammad berkata: Pendapat di atas didukung

atsar, yaitu seperti kami riwayatkant AMullah bin Rabi'

menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah

menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syr'aib 'menceritakan

kepada kami, Ahmad bin lbrahim bin Muhammad menceritakan

kepada kami, hnu Ai& menceritakan kepada kami, Al Haitsam

bin Jamil meriwayatkan kepada kami, Al Ala bin Al Harits

menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syr'aib, dari bapaknya,

dari kakeknya: Rasulullah $ memutuskan pencederaan lrang

membutakan mata juling -bola mata bergeser dari tempat

semestinya- dikenai sepertiga di5nt mata. Pencederaan tangan

lumpuh hingga puhrs dikenai sepertiga d$nt dan pencederaan

padagigi hitam hingga lepas, dikenai sepertiga dttatE1gl
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Ali berkata: Hadits ini sebagaimana telah kami
ketengahkan. ulama kalangan Hanaft, Maliki, dan AsySyafi'i
berhujjah dengannya iika ifu sejalan dengan hawa nafsu mereka.
Atsar yang sama dan berkualitas shahih datang dari umar bin AI
Khaththab dan hnu Abbas. -Tidak ada seorang sahabat pun yang
menentang mereka.- Pendapat ini dikemukakan oleh sa'id bin Al
MusaSiyib dan Mujahid. Mereka berdalih dengan sanggahan
seorcng sahabat jika sejalan dengan taklidnya.

***

Diyat Dua Kaki

2OM. Masalahr Kami telah sampaikan atsar yang
menjelaskan masalah ini. Seluruh atsartersebr"rt tidak shahih, selain
riwayat tentang di5nt jemari menurut pendapat yang menyatakan,
bahwa jemari kaki sama seperti hukum 5nng berlaku pada jemari
tangan: sarna persis. seluruh hukum d$nt jari ini berlaku satna
dalam seluruh kasus, hal tersebut lantaran keumuman pesan
Nabi $:

-w i;Au;\|,il:;eLz\i
'Jemari itu sama. (panduaan) jemari dikenai (dqda)

sepuluh-sepuluh (ekor unb). "Maksudn5a adalah, setiap safu jari.
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Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, AMullah bin

Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Adz

menceritakan kepada kami, Al Haiiaj bin Minhal menceritakan

kepada kami, Abu Awamah menceritakan kepada kami, dari

Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata,

"Pencederaan hidung dan lidah dikenai d,lnt, pencederaan

kemaluan juga terkena d$rat, pencederaan mata dikenai sepanfi

drlpt pencederaan telinga terkena separuh dtpt, pencederaan

tangan terkena separuh drpt dan pencederaan kaki terkena

separuh ditmt"

Riwa5nt lain 5nng bersumber dari Al Hajaj bin Minhal;

Hammad bin Salmah menceritakan kepada lorni, dari Muhammad

bin Ishaq, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Dalam catatan Abu

Bakar dan Umar terhrlis: "Pencederaal kaki hingga mati rasa

hingga tidak bisa bergerak, atau dapat bergerak tetapi tidak bisa

mencengkeram, atau tidak bisa berpijak ke bumi, maka diyaftrya

disesuaikan dengan kerusakannya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AMurrazzaq; dari hnu

Juraij, dari Abdul Anz bin Umar bin Abdul Aziz, dal5 bapaknya,

dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Pencederaan kaki

dikenai separuh dtpt atau mengalihkan diyat tersebgt dengan

emas atau perak. Jika terjadi kekurangan; maka diyattya

diperhitr-rngkan dengan besar-kecilnya kekurangan itu.

Diriwayatkan dari hnu Juraii, dari Atha', disebutkant

Tangan yang terpotong mulai dari bahu dikenai digt 50 ekot

unta, begitu juga dengan kaki yang terpotong.
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Ali berkata: Di5nt dalam kasus ini hanya berlaku pada
jemari saja, ini sesuai pendapat kami dalam diyat tangmt; yaifu
sarna persis. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Diyat Lidah

2045. Masalah' Kami telah menyampaikan atsardalam
kasus ini, dan semuanya ihl tidak shahih.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufanij
menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada
kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, AMurrazzaq
menceritakan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib,
dia berkata: Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan kasus

pemenggalan lidah dari pangkalnya dengan hukuman di5nt Jrka
lidah tersebut terpotong pada bagian ujungnya€ dan pemiliknya
masih bisa berbicara, maka ia mendapatkan separuh dyat

Riwayat lain bersumber dari AMurrazzaq dari Ma'mar, dari
seorang lelaki, dari Ilaimah, dia berkata: Abu Bakar memufuskan

kasus pemotongan lidah dengan hukuman dtyat sedangkan, jika
ujung lidah yang dipotong sampai mengakibatkan sebagian

ucapannya tidak bisa dipahami, maka ia dikenai separuh ditnt

u nsahhadalah ujung lidah atau lengan baurah. l-Jjlrrt Ash-Shihah.
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Berikutnya, riwayat dari AMunazzaq dari hnu Juraij, dari

Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dal5 bapaknya, dari Umar bin

Al Khaththab, dia menyatakan: Pemotongan seluruh lidah dikenai

ditnt penuh. Begitu pun pencederaan sebagian lidah lnng

menyebabkan ucapannya tidak dapat dimengerti, pelaku dikenai

di5ntperrrldr..

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal;

Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari

Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia berkatar Pencederaan lidah

dikenai digt.

Diriwaptkan dari hrahim An-Nakha'i, ia pun mengemuka-

kan pendapat yang sama.

Diriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, dia menuturkan:

Dalam surat Umar bin AMul Aziz yang dih{ukan kepada para

panglima perang disebutkan, bahwa pemotongan lidah hingga

tidak bisa berbicara dikenai dipt penuh. Sedangkan pencederaan

yang lmrang dari ihr, maka diyat*rya menyesuaikan dengan

kerusakan yang ditimbulkan.

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, Pencederaan lidah

dikenai diyat pemth. Jika ujung lidah terpotong dan sebagian

ucapan kortan masih bisa dipahami, maka diyakrya adalah

dengan memperhihrngkan jumlah huruf yang bisa dipahami. Jika

ada separuh huruf yang bisa dipahami, maka pelakr,r dikenai

sepamh diyat. Jika hanya sepertiga huruf yang dapat dipahami,

maka ia dikenai sepertiga ditnt

Diriwayatkan dari hnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya

pada Atha', "Udah seseorang terpotong seluruhnya?" Atha'
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menjawab, "Pelaku dikenai diyat" Aku kembali bertanya,
"Bagaimana jika sebagian lidahnya terpotong namun ia kehilangan

kemampuan bicara, dan masih tensisa sebagian lidahnya."

Atha' menjawab, "Aku hanya berpendapat, bahwa pelaku

dikenai diSnt jil<a kemampuan berticaranya hilang. "

Diriwayatkan dari hnu Juraij; Ibnu Abu Najih mengabarkan

kepadaku, bahwa jika sebagian lidah seseorang terpotong sampai

ia kehilangan kemampuan bicara, maka pelakunya dikenai dyat
Aku bertan5ra, "Dari siapa pendapat ini?" Ibnu Abu Najih
menjawab, "Pendapat ini berdasarkan qitms."

Dia melanjutkan, "Jika sebagian kemampuan bicaranya

hilang, maka besaran diyat ifu mengacu pada jumlah huruf yang

bisa diucapkan. Ucapan disusun dan 28 huruf (dalam bahasa

Arab)." Akr bertanya, "Bersumber dari mana pendapat ini?" Dia
menjawab, "Aku tidak tahu."

Abu Muhammad berkata: "Mengenai kavajiban dalam
pencederaan lidah dan kemampuan bicara; Abu Hanifah, Malik,

Asy-Syafi'i, Ahmad, dan seluruh ashab mereka berpendapat

demikian. Sementara afsardalam kasus ini tidak shahih.

Terkait dengan riwayat dari Abu Bakar dan Umar @; jika

memang mereka men-shahih*annya, nyatanya mereka menyalahi
riwayat Abu Bakar, karena beliau menjafuhkan denda separuh

diyat dalam pencederaan ujung lidah.

Pendapat seperti ini tidak boleh dipastikan, bahwa ini
adalah ijma'. Sebab, di sana hanln ada dua abar dari Abu Bakar
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dan Umar yang sama-sma munqathi'. Abar ketiga dari Ali.

Mereka menSnlahi riwayat beberapa orang besar ini yang tidak

pada tempatnya.

Termasuk dalam riwapt di atas; yaifu pendapat Umar dan

Ibnu Abbas tentang pencederaan mata Snng juling dan tangan

yang lumpuh.

Pendapat Ali tentang pencederaan salaput d-g, pendapat

Abu Bakar, (Jmar, dan lainnga tentang diyat penganiayaan, dan

kasus lainnya sangatlah banyak. Singkatnya, pencederaan lidah

yang dilakukan secara sengaja hanya dikenai hukum qishash atau

penebusan, karena itu tergolong luka, dan tidak lebih dari itu.

Sedangkan pencederaan Mah yang dilakukan karena tersalah

dapat dimaafkan berdasarkan dalil nash N Qur'an. -Hanya
kepada Allah lah kami memohon taufik.-

2046. Masalah' Wt lidah orang yang gagap4e dan

bisu.

Abu Muhammad berkata' Ahmad bin Umar

menceritakan kepada kami, AMullah bin Al Husain bin Aqqal

menceritakan kepada kami, hrahim bin Muhammad Ad-Dainuri

menceritakan kepada kami, hnu Al Jahm menceritakan kepada

kami, Musa bin Ishaq AI Anshari menceritakan kepada kami, Abu

49Al Ajarn adalah orang lrang bicaranp tidak fasih dan tidak jelas, sekalipun

berasal dari Arab.

AlMuhalla - El



Bakar bin Abu syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad
bin Bakar menceritakan kepada kami, dari hnu Juraii, dari
Qatadah, dia mengatakan: Pencederaan lidah orang yang bisu
dikenai sepertiga diyatksan yang normal.

Hammam menceritakan kepada kami, hnu Mufarril
menceritakan kepada kami, hnu Al A'rabi menceritakan kepada
kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, AMurrazzaq
menceritakan kepada kami, dari lbnu Juraij, dari seseorang, dari
Makhul, dia menyatakan: Umar bin Al Khaththab memufuskan
pencederaan lidah orang bisu dengan sepertiga dryat

Pendapat lain bersumber dari Ab&xrazzaq, dari Ma,mar
dari Qatadah, dia berkata: Pencederaan lidah orang yang gagap
dikenai sepertiga diJnt Ini pendapat hnu Syubmmah.
Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia dikenai diyat
penuh.

Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan ashab mereka
berpendapat, bahwa pencederaan lidah orang gagap hanya
dikenai sanksi.

Abu Muhammad berkata: Ini salah satu pendapat yang
menyalahi riwayat dari Umar. Mereka berhujjah dengan riwayat
yang lebih lemah, asalkan relevan dengan pandangannya. Dalam
kasus ini fidak ada riwayat dari seorang sahabat pun yang
menyalahi keterangan dari umar. Mereka sangat menghargai
pendapat seperti ini jika sejalan dengan pandangannya.
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Ali berkata: Lidah orcmg bisa sama seperti lidah yang

normal. Sakitnya sama saja, dan qishash pun wajib dilaksanakan.

Demikian ini sejalan dengan firman Allah &,

u3;\ai. 
LgIiS

"Dan (terhadap) sesuatu Wng dihormafi berlaku kukum)

qishash. "(Qs. Al Baqarah l2l: 194); atau tebusan.

Demikian halnya, lidah anak-anak. -Hanya kepada Allah

lah kami memohon taufik.-

2047 - Masalah, Orang yang memotong tangan yang

terserang penyakit kronis, mencabut geraham yang sakit, atau

menyantap makanan orang lain tanpa bin pemiliknya.so

Abu Muhammad berkata: Allah @ berfirman,

;t-i (,p $'e $'6rtrt5 5i lF i3iG5

i5trro
'Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengeriakan)

kebajilan dan takvrn, dan jangan tolong-menolong dakm be,fiuat

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

50 Dahm naskah no. L4 terhrlis, "Tanpa kehendak."
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Allah & j,rgu berfirman,

a3ii Y s4_+tr;b:fti6 "&,;s,;i ;s
"Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia

setimpal dengan serangannya terhadap kamu. "(Qs. Al Baqarah

l2l, 194l..

Wajib mengamalkan dua nash kalamullah ini, lalu

perhatikan. Jika terdapat bukti, atau hakim mengetahui bahwa

tangan tersebut tidak ada harapan sembuh, maka tidak ada

penangguhan, pasti hancur, dan tidak ada obat yang dapat

menyembuhkannya selain amputasi, maka pelaku pemotongan

ini tidak dikenai sanksi apapun. Justru, dia telah melakukan

kebaikan, karena pemotongan itu menjadi obat. Bahkan,

Rasulullah S memerintahkan umatnya untuk berobat.

Begitu pula pendapat tentang kasus pencabutan geraham

yang sedang mengalami sakit parah dari akarnya dan demi

kebaikan organ yang lain, maka tindakan ini termasuk tolong-

menolong dalam kebaikan dan takwa.

Muhammad bin Umar AI Udzri menceritakan kepada

kami, Abu Dzarr Al Harawi menceritakan kepada kami,

Abdullah bin Muhammad Ash-Shaidalani di Balkha

menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Hatim

menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Arafah menceritakan

kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Mis'ar bin

Kidam dan Sufuan Ats-Tsauri menceritakan kepada karni, dari
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Ziyad bin Alaqah, dari Yahya bin Usamah bin Syrraik, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda,

,;tb { *t'tt,t;U lAnt ;)t? ct\)t:r3

t4,nr i,", ,6- ,fjo t+t) ,r;'ltitt, :')ts'jl

"Berobatlah. Sungguh, Allah tidak menciphkan penyakit

kecuali dia menciptakan obattya, atau beliau bersabda: Obat

selain safu penSmkit." Mereka bertanya, "Apa ifu, wahai

Rasulullah?" Beliau menjawab, "Pikun. n

Ali berkata: Barangsiapa yang mengobati saudaranya

semuslim sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah $ melalui

lisan Nabi-Nya $, sungguh dia telah berbuat baik. AUah &
berfirman,

.?)t ilu | ;

lFv,

"$n
I

o)

"Tidak ada jalan sdikit pun untuk merynlahl<an oftng-oftng

Wng berbuat baik."(Qs. AbTaubah [9]: 91).

Jika tangan yang berpenyakit kronis ini punya harapan

sembuh atau berhenti penularannya; geraham ifu terkadang

sembuh, dan tidak memutuskan fungsinya dan kebaikan organ

lainn5a, maka pelaku pemotongan dan pencabutan ini dikenai

qishash. Sebab, dengan demikian dia telah melakukan
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pencederaan secara sengaja. Allah & telah memerintahkan

qishash dalam tindakan pencederaan.

***
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